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Wstęp

Paradygmat ekonomii głównego nurtu wymaga modyfikacji, gdyż ekonomia przestała formułować predykcyjne wnioski, co boleśnie odczuł cały świat
podczas ostatniego światowego kryzysu gospodarczego. Jeżeli nauka przestaje
formułować predykcyjne wnioski, to przestaje być nauką, a staje się tylko refleksją naukową. Ekonomia „odkrywa” i formułuje prawa ekonomiczne, które nie są
prawami deterministycznymi, ale prawami statystycznymi, gdzie jedna przyczyna
wywołuje wiele skutków, a nie tylko jeden, jak to jest w przypadku praw przyrodniczych. To oczywiście nie przekreśla możliwości budowy modeli prognostycznych przez ekonomię, przy dobrym oszacowaniu zjawisk losowych mających
charakter ryzyka gospodarczego. Żeby tak się stało, musimy porzucić koncepcję homo oeconomicusa J.S. Milla, która zakłada, że człowiek działa w oderwaniu od kontekstu społecznego, historycznego i kulturowego. Współczesny człowiek w swoim działaniu musi uwzględniać uwarunkowania wszelkiego rodzaju.
Dlatego w badaniach ekonomicznych nie wystarczy stosować indywidualizm
metodologiczny jako jedyną metodę poznania rzeczywistości gospodarczej, ale
komplementarnie trzeba zastosować metodę holizmu metodologicznego, by rzeczywistość gospodarczą poznawać w ujęciu całościowym – intuicyjnym, strukturalnym, historycznym, kulturowym, probabilistycznym itp. Najpewniejszą w gospodarce jest niepewność! Ale ekonomia, wykorzystując zdobycze nauki, może
oszacować niepewność i z określonym prawdopodobieństwem stwierdzić jej wystąpienie w postaci ryzyka gospodarczego.
Rozpatrywany w ekonomii problem racjonalności grupowej (zespołowej)
jest praktycznie rozwiązany choćby poprzez działanie takich mechanizmów, jak
giełda papierów wartościowych. Nieracjonalnie bądź irracjonalnie może zachowywać się pojedynczy inwestor, natomiast cała giełda jako system zachowuje
się w sposób racjonalny, przewidywalny. Stąd podstawowe prawa ekonomiczne
zaczęto w połowie lat 60. XX w. rozpatrywać w kontekście działań ludzi, zgodnie
z symbiozą człowieka z biosferą – tak powstała ekonomia ekologiczna i zrówno-
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ważony rozwój. Obecnie, w dobie światowego kryzysu gospodarczego, okazało
się, że takie zachowania sektora bankowego, jak chciwość, pazerność, niedocenianie ryzyka gospodarczego, ekscesy gospodarcze zamiast działań racjonalnych
i przewidywalnych, mnożenie instrumentów finansowych, których istoty nie znają sprzedawcy (banki) tych instrumentów, muszą być uwzględniane w badaniach
rzeczywistości gospodarczej, aby można było formułować predykcyjne wnioski.
Tym m.in. zajmuje się ekonomia behawioralna. Ponadto analizuje ona zachowania gospodarstw domowych, pojedynczego konsumenta, zachowania firm wobec
konkurencji oraz relacje między podmiotami gospodarczymi. Kapitał społeczny,
kapitał intelektualny, instytucje „miękkie” i „twarde” to podstawowe kategorie
ekonomii behawioralnej.
Oddawany do rąk czytelników numer „Zeszytów Naukowych” prezentuje
22 artykuły właśnie z zakresu ekonomii ekologicznej i ekonomii behawioralnej.
Są to zarówno rozważania teoretyczne, jak i prezentacja wyników badań empirycznych.
Moim zdaniem przedstawione w nim poglądy, analizy, wnioski, metody badawcze dają takie poznanie rzeczywistości gospodarczej, które pozwoli formułować ekonomii predykcyjne wnioski i budować modele prognostyczne, co może
zapewnić społeczeństwu harmonijne, stabilne i przewidywalne zaspokajanie stale
rosnących potrzeb ludzkich.
prof. zw. dr hab. Marian Noga
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Radical constructivism
and methodology of economics

Summary. The rhetorical approach to the methodology of economics is usually considered to
be radical. In fact, compared with a strictly modernist orthodoxy, demand attention almost exclusively on the quality of the argumentation, would mean quite far-reaching change in the perception of
economics as a science. However, if we consider the possibility of applying constructivist approach
to methodological discourse in economics (and this attempt has been made to this Article), it may be
that the issues previously taken for granted (such as the formation of the theory and its relationship
to economic reality) will be required to profound redefinition.
Key words: methodology of economics, rhetoric of economics, constructivism

Introduction
There were a lot of comments, that last global crisis was the consequence of
crisis in theory of economics. It usually leads to conclusion, that neoclassical orthodoxy should be replaced by one of heterodoxial theories. The main idea of my
article is that, if it is so such replacement will not bring results which one could
expect because both – orthodoxy and heterodoxy – are based on the same theory of
language called designative (it does not mean, that economists use it consciously,
but rather that their theories are determined by methodological assumptions which
lead to such results). Moreover, probable solution and hope should not be seek in
revolutionary changes, because scientific revolutions, as radical as Thomas Kuhn
expected, are impossible due to the nature of a discourse.
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In well known article Rhetoric of Economics Donald McCloskey pointed out,
that language which economists use to built their theories is important in many
ways1. Although there is no doubt, that such statement is true (and that “metaphors
economists live by”2 are important in their models), it is also true, that the most
important thing to explain is why it is so. Finally, it is necessary to consider, how
language used in economic theories affects their substantial contents.
Probably the most crucial statement on which my argumentation is based, is
that methodological discourse in economics is determined by two ideas: Milton
Friedman’s idea of unimportance of ‘realisticness of assumptions’3, and Mark
Blaug’s opinion, that economists are usually practicing ‘innocuous falsificationism’4. Those influential hypothesis constrain, in my opinion, orthodoxy and heterodoxy in a very specific way: even if there is a dispute between them, both sides
accept several methodological statements, and treat them as unquestionable ones,
i.e. if one is able to judge if assumption is ‘realistic’ or not, means that there are
methods which make possible to answer whether any sentence is realistic or not;
or if we agree that predictions of theories could be, without bigger problems, confronted to empirical evidence, lead us to conclusion that something called ‘objective reality’ exists and is cognizable. In other words: due to theoretical orientation,
one could argue that theory based on ‘realistic’ assumptions is better one, other
could say that it has no importance, but no one takes seriously impossibility of
making such adjustment.
It is possible to clarify the role of those constrains by asking two questions:
What does it mean, if someone is saying that assumption is ‘realistic’? What does
it mean, that predictions are confronted with facts?
Probable answers given by economists could uncover their philosophical orientation, which McCloskey described as modernistic5. It means that most of them
(or probably all of them) accept rather simple version of ontological and epistemological realism: there is one objective reality and it exists, it is objectively
cognizable, theories describe it more or less ‘realistic’, empirical tests could lead
to refutation of theory, if only it appears that its predictions do not fit to empirical evidence. Accordingly difference between orthodoxy and heterodoxy is much
smaller, than one could expect: it is constrained by opposition ‘realistic – unrealistic’, so possible standpoints in economics could shift only from ‘abstractive’ and ‘mathematically-oriented’, to rather ‘institutional’ and ‘more humanistic’
D. McCloskey, The Rhetoric of Economics, “Journal of Economics Literature” 1983, vol. XXI.
D. McCloskey, Metaphors Economists Live By, “Social Research” 1995, vol. 62, no. 2.
3
M. Friedman, Essays in Positive Economics, The University of Chicago Press, Chicago –
London 1953.
4
M. Blaug, The Methodology of Economics: Or, How Economists Explain, Cambridge University Press, Cambridge 1992, p. XIII.
5
D. McCloskey, The Rhetoric..., op. cit.
1
2
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theories; it also means that the only question in economic theory is: which theory
– based on ‘realistic’ or ‘unrealistic’ assumptions – gives better and more precise
predictions? It is rather obvious, that in such scheme there is no matter of doubt
that one is able to confront theory to reality, and to separate them; more precisely:
rather unquestionable, direct access to ‘objective reality’ makes possible to compare theoretical description of this reality (on two different ‘levels’: in reference
to assumptions and predictions) with ‘non-theoretical’ description of it, and this
comparison is possible because both descriptions are available.
In this perspective some issues need to be emphasized. Firstly, as McCloskey
pointed out, such beliefs are strongly obsolete on the field of philosophy of science. Not only Vienna Circle’s version of empiricism, but also Popperian falsificationism are treated rather as a part of history of philosophy of science. Secondly,
those beliefs inevitably lead to designative theory of meaning: language has only
one function, it describes (or represents) reality, therefore sentences have meaning
only because they could be judged as true or false, due to their relation to facts.
That orientation has philosophical roots, rather simple to identify; McCloskey
called it modernism, but it is better to narrow it down. Such beliefs are explicitly close to logical empiricism, and theory of language presented in Ludwig
Wittgenstein’s Tractatus logico-philosophicus. Of course, economists present
rather watered down or simplified version of that standpoint, but without doubts
similarities are rather obvious. Even if they declare being falsificationists, and no
matter if they are formalists or empiricists (inductivists or deductivists in Pheby’s
terminology6, the problem lays in their conception of relation between language
and reality, and implicitly accepted theory of meaning.

1. Positive economics, falsificationism and rhetoric
Of course things do not look so simple, and difficulties appear at the very beginning. Firstly, let me clarify and repeat, what it means that methodological discourse in economics is constrain by Milton Friedman’s and Mark Blaug’s ideas.
It should be obvious that not all economists accept them, but it is obvious too that
if one would like to take part in methodological discussion, is simply obliged to
declare whether accepts them or not; in other words: the most important thing is
that necessity of making such declaration reduce possible standpoints and some
alternatives ‘naturally’ disappear.
Secondly, it is well-known fact that there have been lot of doubts what
Friedman really had on his mind, so it is true that, what Mäki shortly named F53,
6
J. Pheby, Methodology and Economics: A Critical Introduction, Macmillan Academic and
Professional, 1988.
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is full of ‘ambiguities and [...] lack of coherence’7; but apart from it common economic knowledge contains simplified version of it reduced to just one statement:
“economic theories should not be judged by their assumptions but by their predictive implications – and in particular, the unrealisticness of assumptions of a theory
is no reason for complaint or worry about the theory”. Therefore, even if it is true
that F53 “provides ingredients for number of doctrines, such as fictionalism, instrumentalism, positivism, falsificationism, pragmatism, conventionalism, social
constructivism, and realism”8, and even if Friedman in fact was “more post-modernist than one might suppose”9, this simplified and watered down version plays
incomparably bigger and more influential role in nowadays theoretical discourse
in economics than ‘true’ F53.
Thirdly, Blaug was mindful of problems of falsificationism, especially “that
empirical testing is so difficult and ambiguous that one cannot hope to find many
examples of economic theories being decisively knocked down by repeated
refutations”10, and that “it is vain to seek empirical counterpart to every theoretical concept employed”11; but finally, in his opinion, falsificationism seems to be
the only way to stay on the ground of science, and “the only way we can know that
a theory is true or rather not false”12.
Therefore, apart from any ambiguities one statement seems to be undoubtedly
true: ‘official’ methodology and in consequence theory of economics are modernistic to the core; methodology because – thanks to Blaug – it accepts simple
Popperian demarcation criterion, and guarantee rational, based on falsificationism idea of progress, theory because – at the ‘level’ of assumptions and at the
‘level’ of predictions – it stays in ‘true-false’ relation with ‘objective reality’. In
other words, according to Klamer we could say that “modernism [...] stands for
the metanarrative of progress; in the context of science it stands for a belief of
being able to capture the structure of reality by means of formal and reductionist
reasoning”13.
As I pointed out modernism is a sin of heterodoxy too. It is so, because if we
consider, for example, bounded rationality or opportunistic behaviors (we could
treat them as heterodoxial in contrast to instrumental rationality and optimization behaviors ), it clearly appears that one of the main problems is to find ‘more
realistic’ description of the ‘real world’. In Opportunism and its critics Oliver E.
U. Mäki, ‘The Methodology of Positive Economics’ (1953) does not give us the methodology
of positive economics, “Journal of Economic Methodology” 2003, vol. 10, no. 4, p. 495.
8
Ibidem, p. 504.
9
D. McCloskey, The Rhetoric..., op. cit., p. 485.
10
M. Blaug, The Methodology of Economics..., op. cit., p. XII.
11
Ibidem, p. XII-XIII.
12
Ibidem, p. XIII.
13
A. Klamer, Making sense of economists: from falsification to rhetoric and beyond, “Journal
of Economic Methodology” 2001, vol. 8, no. 1, p. 72.
7
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Williamson concerns himself with disagreement “on how the self-interestedness
of economic actors should be described”14, and points out that “there is growing
agreement that bounded rationality is the appropriate cognitive assumption for
describing economic organization”15.
There is no need to multiply examples of such way of thinking, and – in this
perspective – there is no need to precisely differentiate between orthodoxy and
heterodoxy. The question is: what is wrong with this ‘realistic-unrealistic’ opposition, and why seeking “the most precise theoretical description of the real
world” is an ill-applied industry? On the ground of methodology of economics
McCloskey seems to propose attractive answers to those questions because “[she],
joined with growing number of others, has attempted to persuade economists that
economics is rhetorical persuasion”16. As it is said above, emphasizing significance of rhetoric and language is a step in good direction, but paradoxically, not
radical enough; using Solow’s metaphor that McCloskey is “in grave danger of
Going Too Far”17, we could paraphrase it and say that there is a need to “slightly
change direction and Go Far Beyond”.

2. Constructivism and economics. Why not make it radical?
If we consider modernistic paradigm, specific constrains clearly appear; one
is forced to operate in the scheme: objective observer – theoretical description –
objective reality. No matter on what ‘level’ (assumptions or predictions) observer
is on the transcendental position; there is a possibility to arbitrate if description
is realistic/appropriate or not, and theoretical statements could be compared with
‘pure’ empirical evidence (simply, with ‘pure’ facts). Such orientation is based
on epistemological presuppositions which are strictly modernistic: in accordance
with received view of theories, observer is able to compare ‘the observation language’ and ‘the theoretical language’.
On the ground of methodology, rhetoric of economics suggests that we have to
pay bigger attention on how we persuade or generally how we use language in discourse, especially understanding metaphors and rhetoric concepts we use should
improve our scientific work. That is only partly true, because the main problem
is why language plays so important role. Before we focus on that subject, it is
necessary to explain some ontological and epistemological issues. Firstly, ironically existence of objective reality is not as obvious as positivists used to think;
14
O.E. Williamson, Opportunism and its critics, “Managerial and Decision Economics” 1993,
vol. 14, p. 97.
15
Ibidem, p. 97.
16
U. Mäki, op. cit., p. 1300.
17
Ibidem.
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what “Heinz von Foerster has said [...] with consummate elegance and precision:
‘Objectivity is the delusion that observations could be made without an observer’18; in consequence, mainstream economics due to modernistic epistemology , is
based on the idea that “the theory of knowledge that is to describe how it works is
by and large still conditioned by the age-old belief that what we come to know is
there before we know it. It is seen as a process of discovery”19. This idea is rather
questionable, because “perceptions and observations do not drift like snowflakes
into a passive receiver but are results of actions carried out by an active subject,
one cannot but wonder what precisely these actions are and how they work”20; in
other words: “as long as we imagine it in this [old] fashion, we inevitably slip into
some form of realism that hinges on the belief that we could ‘recognize’ things
as they are, as though experiencing and cognizing had no significant influence on
what we come to know”21.
There are more consequences of those statements. Firstly, if one is determined
to defend – especially epistemological – realism, he has to face specific paradox
“that even if a human mind succeeded in visualizing the world as it really is, the
mind would have no way of knowing that it had done so”22. Secondly, probably
more important thing is that observer never plays passive role in the act of observation; since Kant it is rather obvious that “the ‘thing itself’ [...] is a construct
(Kant calls it a heuristic fiction) which we can project into ‘reality’ [...] only after
we have conceptually composed it”23; in consequence, that what we call ‘reality’
is “a product of our own capability to present things to ourselves”24. Thirdly, and
undoubtedly the most important, epistemological consequence is a necessity of
acceptance of such statement: “if you consider that [...] knowledge can hardly
be imported ready-made from an external world, it becomes clear that it must in
some way be constructed”25. In this perspective it is rather obvious that modernistic paradigm, based on the scheme: objective (and passive) observer – theoretical
description – objective reality, is no longer possible to uphold26. Consequently, if
‘objective reality’ and ‘pure facts’ are heuristic fictions and are constructed, we
E. von Glasersfeld, Farewell to Objectivity, “Systems Research” 1996, vol. 13, no. 3, p. 280.
Ibidem.
20
Ibidem.
21
Ibidem.
22
Ibidem, p. 281.
23
Ibidem, p. 282.
24
Ibidem.
25
Ibidem, p. 281.
26
It is necessary to emphasize that this scheme is ,of course, based on a simple version of realism (and economists work on that scheme despite their declarations), but due to some reasons, rather
clearly understandable in proposed perspective, not only simple version of realism is inadequate.
Because of that I do not discuss T. Lawson’s, U. Mäki’s and D. Hausman’s discussion on realism
(which is otherwise very interesting and significant).
18
19
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have to consider the process of construction; and if we do so, it immediately and
clearly appear that language is the key concept in this process.
What should be said here, there could be some doubts about if those issues have
anything in common with contemporary economics. I have to stress that both, formalists and empiricists operate in this modernistic epistemological scheme and,
accordingly, despite large differences between, for example rational expectation
hypothesis (RHE) and behavioral economics, their theories are constrained in the
same way: any theoretical construction is treated as if it has direct or indirect relation with the external world; RHE is based on the idea that abstractive models,
with ‘unrealistic’ assumptions lead to precise and successful predictions; behaviorists starts with belief that we have to observe ‘real’ behaviors to predict successfully. In this perspective, if predictions are wrong there are only two possibilities: to change parameters of the model (REH) or ‘observe better’ (behaviorists).
In this case our critique is partly focusing on the same problem which Frydman
and Goldberg emphasized in their significant book27: contemporary economists
are convinced that “fully predetermined models” are available; REH and behaviorists only differ with each other on question who have access to that knowledge:
only economists or economists and market participants. In IKE models imperfect
knowledge means that “no one has access to a fully predetermined model that adequately represents, as judged by whatever criteria one chooses, the causal mechanism that underpins outcomes in all time periods”28. Our critique goes further: no
one has access to that knowledge because it (knowledge) does not ‘touch’ reality
on any ‘level’, so imperfection comes from totally different side.
What is exactly wrong with that modernistic paradigm appears, if we consider
logical empiricists’ problem with protocol statements and Popper’s problem with
basic statements. In both cases, it was necessary to assume that such ‘elementary’
sentences are not referring directly to facts or ‘observable events’, but are conventional: “are accepted as the result of agreement; and to that extent they are conventions”. It means that our knowledge stays in relation only with ‘other’ knowledge,
our statements are understandable in context of other statements, and finally, any
sentence is meaningful only if we understand language. It could be better explained by difference between ‘the early’ and ‘the late’ Wittgenstein: we should
leave a conception that “the meaning of a sentence is a method of its verification”,
and accept that “the sense of a sentence is its use or its role in the language”29. In
consequence, the significance of any sentence is not based on its ‘true-false’ relation with ‘reality’, but on its contextual relation with other sentences; and for that
27
R. Frydman, M.D. Goldberg, Imperfect Knowledge Economics: Exchange Rates and Risk,
Princeton University Press, Princeton 2007.
28
Ibidem, p. 8.
29
G.P. Baker, P.M.S. Hacker, Essays on the Philosophical Investigations. Wittgenstein: Meaning and understanding, Blackwell Publishing, Oxford 1983, p. 69.
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reason significance is never stable and ‘closed’, it is changing infinitely along with
changes in the hole system of language. Then imperfection of knowledge comes
from permanent ‘openness of significance’. Finally, it is necessary to emphasize
that modernistic scheme is based on the idea of language as an instrument of denotation. Due to ‘the early’ Wittgenstein it means that “4.01 A sentence is the picture
of reality”30, and for that reason the only role of language is to picture that reality
precisely and adequately, but – what is the most important – completely passive;
in this scheme reality is stable and ‘is waiting’ to be discovered, and language
plays secondary role.
In constructivist conception that relation is turned upside down. If ‘reality’
is a product of a discourse, and that discourse is linguistically organized, than
what we call ‘reality’ is a consequence of linguistically elaborated agreement.
Especially, even those elements which are called ‘facts’ or ‘scientific facts’ are
constructed discursively. Accordingly “scientific fact [could be] tentatively defined [...] as a structure of ideas”31; in this perspective it is not being discovered,
but is ‘growing’. From that point of view, economists just construct some ‘facts’
and are continuously developing it. It is possible because meanings are open for
reinterpretation. Of course, that openness is not unlimited, but limits are set by
discourse, not by ‘reality’; if it is so, than language is no longer passive instrument which is used only to denote ‘facts’, is not only representing ‘reality’ (is not
a picture of it), but plays active role in the process of construction. For that reason the only ‘reality’ to which we have direct access is the discourse. Finally, we
should abandon hopes ‘to find the way to reality’, though it will appear but only
as a product of that discourse.

Conclusions
Constructivist proposal, especially a radical version of it, could provoke
objections. Nevertheless, even opponents could learn something from it and reconsider their own positions. It is so, because constructivist view at the theory
and methodology of economics raises some questions, which cannot be ignored.
If it would only be possible, that we are not able to arbitrate, whether any sentence is ‘realistic’ or not, maybe we should find new criterions of judging theories. Moreover, in this perspective opposite theories could be treated as parts of
the same ‘facts-constructing’ process, so those ‘facts’ in consequence should be
conceived as products of collective actions; for example: ‘equilibrium’ could be
adequately understand, only if one would know perspective of all those theories,
so ‘equilibrium’ is not something in external world, which is worse or better rep30
31

L. Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, Cosimo Books, New York 2010, p. 45.
L. Fleck, Psychosocjologia poznania naukowego, UMCS, Lublin 2006, p. 31.
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resented by theories, but is a discursively constructed ‘fact’. Accordingly, what
we call ‘equilibrium’ contains elements of all those theories, and meaning of that
‘fact’ is changing along with ‘every move in a theoretical game’.
What should be emphasized, constructivist perspective differ from rhetoric in
a very significant way: theories are not (or not only) instruments of persuasion, but
are elements of the discourse; only using them (or rather only ‘through’ them) we
are able to understand ‘facts’, and generally ‘to see’ and ‘to know’ anything. If von
Glasersfeld is right that “knowledge means to understand”32, than constructivist
proposal gives us possibility to reconstruct and understand the process of growing
of knowledge as a infinite, discursive ‘facts-constructing’ process.
Finally, from that point of view it is rather obvious that no scientific revolution
is possible, so we should not wait for it after crisis. Theoretical change viewed
as a ‘growing’ of ‘scientific facts’ is permanent, but evolutionary; no one could
manage the hole discourse, so every new theoretical proposition has to be understandable for all participants of that discourse; it means that new theory always
stays in relation with the old ones, i.e. is understandable only in their perspective.
Paraphrasing Wittgenstein we could claim that ‘the sense of a theory is its use or
its role in the discourse’; it could ‘take part’ in it, but cannot change it completely.
So if such new theory is appear, ‘facts’ which we know will grow, and will never
be the same, but cannot be totally different.
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Iluzja pewności, czyli kilka uwag
o modernistycznym samozadowoleniu ekonomii
The only problem, if there is a problem,
resides in the methodological attitude
of most neoclassical economists.
Lawrence A. Boland

Streszczenie. Współczesna ekonomia głównego nurtu wyróżnia się na tle innych nauk społecznych ściśle modernistycznym charakterem. Ekonomiści nie postrzegają tego jako wady, wręcz
przeciwnie – upatrują w tym swej przewagi nad przedstawicielami innych nauk. W ich mniemaniu formalizm i matematyzacja analizy ekonomicznej oraz traktowanie założenia o racjonalności
i maksymalizacji jako uniwersalnych w wyjaśnianiu ludzkich zachowań pozwala na formułowanie
predykcji ze zdecydowanie większą precyzją, niż ma to miejsce np. w socjologii. Za pomocą aparatury pojęciowej Ludwika Flecka można jednak wykazać, że przeświadczenia te są jedynie wyrazem
pewnej iluzji, której ulegają ekonomiści.
Słowa kluczowe: metodologia ekonomii, modernizm, konstruktywizm, teoria ekonomii

Wstęp
Współczesne nauki społeczne wydają się w pełni korzystać ze zmian, które dokonały się w dyskursie filozoficznym XX w. Stopniowa destrukcja (a jak
słusznie zauważa Leszek Nowak – również autodestrukcja1) logicznego empiryzmu wraz z właściwie całkowitym fiaskiem racjonalizmu krytycznego oznaczały „pożegnanie z filozofią pierwszych zasad”, przynajmniej w obszarze filozofii
nauki. Wydaje się, że późniejsze dokonania Thomasa Kuhna, Paula Feyerabenda,
Por. L. Nowak, Kilka uwag na temat miejsca empiryzmu logicznego w dwudziestowiecznej
filozofii, „Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki. Oblicza idealizacji”, t. II (15), Wyd. Naukowe
UAM, Poznań 1996, s. 307.
1
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zaś w socjologii wiedzy – Bruna Latoura, Steve’a Woolgara, Barry’ego Barnesa
i Davida Bloora czynią właściwie niemożliwym podejmowanie prób obrony jakichkolwiek uniwersalistycznych roszczeń. W konsekwencji, jak twierdzi Bożena
Płonka-Syroka, „we współczesnej nauce akademickiej przyjmuje się w większości środowisk, iż obraz świata ma charakter zapośredniczony przez język”2. Z tego
zaś wynika, że konwencjonalność i społeczny charakter poznania naukowego,
konstruktywizm metodologiczny i to, co Stanley Fish nazywa nieuniknionością
retoryki, stanowią raczej powszechnie akceptowany zestaw pojęć zdających sprawę ze stanu współczesnej nauki.
Trzeba jednak podkreślić, że stwierdzenia te dotyczą właściwie wszystkich
nauk społecznych z wyjątkiem ekonomii, w której – jeśli nie liczyć pozostającego daleko poza głównym nurtem kierunku retorycznego w metodologii (m.in.
Donald McCloskey i Arjo Klamer) – scjentyzm ma się całkiem nieźle. Daleko
posunięty formalizm i swoisty przymus modelowania sprawiają, że „ekonomia
w swym głównym nurcie przestała być nauką posługującą się naturalnym językiem [...] i stała nauką, w której sprawdzianem wartości naukowej jest rygoryzm
dedukcyjnego rozumowania i zastosowanie wyrafinowanych technik matematycznych”3. Tym samym współczesny obraz ekonomii dalece odbiega od tego, co
dzieje się choćby w socjologii.
Co ciekawe, nie oznacza to, że ekonomia skupia się na własnej dziedzinie
problemowej, wręcz przeciwnie – odmienność ta powoduje, iż ekonomiści dokonują swego rodzaju „wrogiego przejęcia” obszarów badawczych innych nauk, co
polega na zastosowaniu podejścia ekonomicznego (twórczość noblisty Gary’ego
Beckera jest tego najbardziej znanym przykładem) do takich zagadnień, jak: rozrodczość, przestępczość, wierzenia religijne, polityka, a nawet samobójstwo; co
równie istotne, odbywa się to przy całkowitej obojętności wobec osiągnięć innych
nauk na tych polach.
W tym kontekście postaram się wskazać prawdopodobne przyczyny tej odmienności (ubóstwo filozoficznego dyskursu w ekonomii, na co wskazuje Arjo
Klamer, jest tu nie bez znaczenia), tak by ostatecznie uczynić możliwą odpowiedź
na pytanie, w jaki sposób ekonomiści, posługując się stricte scjentystycznym arsenałem metodologicznym oraz lekceważąc aktualny stan dyskursu filozoficznego, są paradoksalnie w stanie stworzyć wiarygodne wrażenie, że ekonomia jest
dalece bardziej „naukowa” niż pozostałe nauki społeczne, a wręcz że może je ona
zastąpić. Warto się więc zastanowić, działanie jakich mechanizmów prowadzi do
wytworzenia swoistej „iluzji pewności” teorii ekonomicznej głównego nurtu.
2
Wzorce postrzegania rzeczywistości w nauce i społeczeństwie, red. B. Płonka-Syroka, DiG,
Warszawa 2008, s. 8.
3
J. Godłów-Legiędź, Współczesna ekonomia. Ku nowemu paradygmatowi?, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 23.
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1. Modernizm albo śmierć,
czyli racjonalny wybór ekonomii
Trudno byłoby dokonać kompleksowej rekonstrukcji ekonomii jako nauki;
nawet ekonomiści mają problem z w miarę dokładnym określeniem, co należy
rozumieć przez główny nurt teorii ekonomii, a sprawę dodatkowo komplikuje fakt
odmienności podejść (teoretycznych i metodologicznych) stosowanych w mikroi makroekonomii. Wskazując zatem na pewne aspekty podejścia ekonomicznego
i uznając, iż są one wyróżnikami ekonomicznej ortodoksji, opieram się na przeświadczeniu, które jest w swej istocie arbitralne.
Przede wszystkim uważam, że o charakterze nauki nie decydują szczegółowe rozwiązania teoretyczne, ale będące ich podstawą rozstrzygnięcia filozoficzne
i metodologiczne. W tym sensie obecny w ekonomii prymat „rygoryzmu dedukcyjnego”, matematycznego modelowania i odejście od „naturalnego języka” stanowią jedynie konsekwencję tych rozstrzygnięć. Taki stan rzeczy dosadnie określa A. Klamer, pisząc o „frustrującym modernizmie”4 i choć jego opinia odnosi
się do sytuacji ekonomii z lat 70., to bez wątpienia jest i dziś aktualna. Podobnie
w jednej z najważniejszych dla metodologii ekonomii XX w. prac D. McCloskey
stwierdza, iż „oficjalna metodologia ekonomii jest modernistyczna”5, co oznacza
akceptację pewnego zestawu twierdzeń:
„(1) Predykcje (i kontrola) są celami nauki.
(2) Tylko obserwowalne implikacje (lub predykcje) teorii mają znaczenie dla
jej prawdziwości.
(3) Obserwowalność (Observalibility) pociąga za sobą obiektywne, reprodukowane eksperymenty.
(4) Jeśli (i tylko jeśli) eksperymentalne implikacje teorii [predykcje – B.S.] są
fałszywe (proves false), teorię uznaje się za fałszywą (proved false).
(5) Obiektywność jest tym, co najważniejsze (Objecitivity is to be treasured);
subiektywne „obserwacje” (introspekcja) nie stanowią wiedzy naukowej.
(6) Twierdzenie Kelvina: Kiedy nie możesz ująć swoich twierdzeń za pomocą
liczb (when you cannot express it in numbers), twoja wiedza jest gorsza i niesatysfakcjonująca.
(7) Introspekcja, przekonania metafizyczne, estetyka i tym podobne mogą być
istotne przy formułowaniu hipotezy (discovery of hipothesis), ale nie przy jej uzasadnianiu (justification).
4
A. Klamer, Making sense of economists: from falsification to rhetoric and beyond, „Journal
of Economic Methodology” 2001, vol. 8, nr 1, s. 69.
5
D. McCloskey, The Rhetoric of Economics, „Journal of Economic Literature” 1983, vol. XXI,
s. 484.
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(8) Zadaniem metodologii jest dokonanie demarkacji wnioskowania naukowego i nienaukowego oraz pozytywnego i normatywnego.
(9) Wyjaśnienie naukowe polega na zastosowaniu modelu nomologiczno-dedukcyjnego (podciągania pod prawo) (covering law).
(10) Naukowcy, w tym ekonomiści, nie mają nic do powiedzenia na temat
wartości, czy to moralnych, czy artystycznych.
(11) Widły Hume’a: [...] Zapytajmy, czy [książka] zawiera abstrakcyjne wnioskowanie oparte na metodach ilościowych? Nie. Czy zawiera eksperymentalne
wnioskowanie dotyczące faktów? Nie. Spalmy ją więc, ponieważ nie zawiera nic
poza sofistyką i iluzjami”6.
Łatwo zauważyć, że zestaw ten w najlepszym wypadku odpowiada metodologii Popperowskiego falsyfikacjonizmu, w praktyce zaś zawiera jeszcze wiele
pozostałości po neopozytywistycznym scjentyzmie. Kwestią kluczową jest jednak to, co spowodowało, że ekonomiści – wbrew tendencjom obecnym w innych
naukach społecznych, a przede wszystkim w filozofii nauki – nie tylko wciąż wierzą we wszystkie powyższe twierdzenia, ale w wierze tej upatrują swej przewagi;
innymi słowy, dlaczego ten modernistyczny charakter ekonomii jako nauki jest
dla nich świadectwem jej „naukowości” i „postępowości”, a nie przejawem regresu i zapóźnienia. Przekonanie to bowiem, jeśli spojrzeć na tę kwestię w szerszej
perspektywie, oznacza po prostu, że wzorzec naukowości obowiązujący w ściśle
określonym momencie historycznym z jakiegoś względu przetrwał w ekonomii,
choć poza nią jest uznawany za archaiczny.
Uważam, iż ta specyficzna sytuacja jest efektem sprzężenia przynajmniej
trzech elementów. Po pierwsze, ekonomia w swym rozwoju dość szybko znalazła
się na ścieżce wiodącej do stosowania na szeroką skalę aparatury matematycznej; rewolucja marginalistyczna z drugiej połowy XIX w., jakkolwiek by nie postrzegać złożoności tego zjawiska (zwłaszcza swoistej ambiwalencji w tej kwestii
ekonomii Marshallowskiej i podejścia szkoły austriackiej), abstrakcyjny i zmatematyzowany model równowagi ogólnej Walrasa oraz próby stosowania narzędzi
statystycznych do analizy danych empirycznych sprawiły, że – jak głosi słynna
uwaga noblisty P. Samuelsona – „dla kogoś, posiadającego zdolności analityczne
i na tyle spostrzegawczego, że zdawał sobie sprawę, iż wyposażenie matematyczne było w ekonomii potężnym mieczem, świat ekonomii w 1935 roku był jego
ostrygą”7. Można zatem stwierdzić, że mechanizmy, które w ramach socjologii
wiedzy dałyby się dość łatwo zidentyfikować, sprawiły, iż na początku XX w. los
ekonomii w kwestii stosowania określonych narzędzi analizy był raczej przesądzony8.
Ibidem, s. 484-485.
H. Landreth, D. Colander, Historia myśli ekonomicznej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
2005, s. 445.
8
Wyraźnym przejawem tej tendencji było przeformułowanie zniuansowanej, złożonej i kontekstowej (choć być może przez to niejednoznacznej w wielu kwestiach) koncepcji J.M. Keynesa,
6
7
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Po drugie, stan ten dość dobrze, a na pewno lepiej niż inne nauki społeczne, odpowiadał neopozytywistycznym ideałom naukowości. Bliskość ekonomii
wobec wzorca określonego przez modernistyczną fizykę, sposób formułowania
uniwersalnych praw ekonomicznych za pomocą ścisłych formuł matematycznych
i modelowanie, które coraz bardziej abstrahowało od historycznie zmiennych
warunków instytucjonalnych, sprawiały, iż ekonomię z początku XX w. można
było uznać za najbardziej rozwiniętą naukę społeczną. Czynnikiem, który odegrał w omawianym procesie niebagatelną rolę, było więc uprawomocnienie stosowanego w ekonomii podejścia przez obowiązującą wówczas w filozofii nauki
koncepcję9.
Po trzecie, należy wskazać dwie idee, które w istotny sposób wpłynęły na
współczesną metodologię ekonomii, a które pojawiły się w niej w drugiej połowie XX w.: Friedmanowską koncepcję „nierealistyczności” założeń teorii i ideę
oceniania ich (tj. teorii) wyłącznie na podstawie konfrontacji wynikających z nich
predykcji ze świadectwami empirycznymi10 oraz postawiony przez Marka Blauga
zarzut o praktykowanie przez większość ekonomistów „nieszkodliwego falsyfikacjonizmu”, czyli o stwierdzenie, iż – mimo deklarowanego uznania dla falsyfikacjonizmu jako obowiązującej doktryny metodologicznej – w praktyce w różny
sposób unikają oni testowania formułowanych przez siebie hipotez11. Panuje opinia, że pierwsza z nich umożliwiła „zadomowienie się” instrumentalizmu w metodologii ekonomicznej, druga zaś zadekretowała prymat Popperowskiego falsyfikacjonizmu w ramach tejże metodologii, niemniej dla niniejszych rozważań
bardziej istotne jest to, w jaki sposób wpłynęły one na utrwalenie modernistyczw mechaniczny i prosty w swej konstrukcji model IS-LM. Jak zauważają Harry Landreth i David
Colander: „na kierunek interpretacji systemu keynesowskiego ważny wpływ miała konferencja ekonometryków, która odbyła się we wrześniu 1936 r. Tam Roy Harrod i James Meade przedstawili
matematyczne modele Ogólnej teorii, które stały się podstawą modelu IS-LM zaprezentowanego
w słynnym artykule Hicksa Mr Keynes and the Classics: Suggested Reinterpretation. O tym, że system równań równoczesnych jako sposób prezentacji myśli Keynesa zatryumfował nad podejściem
akcentującym niepewność i »zwierzęce instynkty«, zadecydowało to, że matematyczne podejście
pozwoliło wyrazić syntetycznie sens Ogólnej teorii” (ibidem, s. 553). Uwagę o fundamentalnym
w tej kwestii znaczeniu wygłosił jednak Robert Skidelsky, stwierdzając, iż „model Hicksa był idealną manifestacją poszukiwania ciągłości i pewności”. R. Skidelsky, John Maynard Keynes 1883-1946. Economist, Philosopher, Statesman, McMillan, London 2003, s. 547, cyt. za: J. Godłów-Legiędź, op. cit., s. 24.
9
Nie ma większego sensu rozważanie kwestii: czy gdyby wówczas panował inny zestaw
przeświadczeń filozoficzno-metodologicznych niż neopozytywistyczny, to ekonomia mogłaby rozwinąć się w zupełnie innym kierunku (choćby z tej przyczyny, że fakt pojawienia się ekonomii
w tym kształcie i prymat neopozytywizmu nie były z pewnością zjawiskami niezależnymi). Niewątpliwie jednak neopozytywizm zdecydowanie ułatwił, nie do końca jeszcze wówczas pewny, tryumf
formalizmu w ekonomii.
10
Por. M. Friedman, Essays in Positive Economics, The University of Chicago Press, Chicago
– London 1953.
11
M. Blaug, Metodologia ekonomii, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 175.
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nego charakteru ekonomii jako nauki. W kwestii tej wydaje się, że ich wpływ znacząco ograniczył możliwe podejścia do problemu „dobrej” teorii, z jednej i drugiej wynikało bowiem jasno, że teoria powinna być oceniana przede wszystkim
(a nawet wyłącznie) przez pryzmat jej potencjału predykcyjnego, to natomiast
implicite zakładało prawomocność – modernistycznego w swej istocie – schematu: bezstronny obserwator – niezależna, obiektywna rzeczywistość – teoria jako
(„realistyczny” bądź „nierealistyczny”) opis tej rzeczywistości i narzędzie formułowania przewidywań. Oczywiście zarówno Milton Friedman, jak i Mark Blaug
mieli świadomość niejednoznaczności świadectw empirycznych i praktycznej
niemożności refutacji teorii na ich podstawie, jednak świadomość ta nie miała
wiele wspólnego choćby z doktryną theory-loaded Paula Feyerabenda, czyli dość
powszechnie akceptowanym stwierdzeniem, iż podstawowym problemem dotyczącym świadectw empirycznych jest to, że „wszelkie obserwacyjne sprawozdania, wyniki badań eksperymentalnych i zdania faktualne albo zawierają teoretyczne założenia, albo uznają je ze względu na sposób, w jaki zostały sformułowane
i dzięki temu stanowią już interpretację każdej obserwacji”12. Innymi słowy, idea
interpretacyjnego charakteru wszelkich opisów teoretycznych (zarówno na poziomie założeń, jak i predykcji) jest ekonomistom raczej obca, a z pewnością nie jest
obecna w ich praktyce badawczej.
Powyższa rekonstrukcja ewentualnych przyczyn modernistycznego charakteru współczesnej ekonomii nie jest oczywiście kompletna, a na pewno nie można jej uznać za jedyną z możliwych. W największym jednak skrócie pozwala na
sformułowanie następującej tezy: swoiste trwanie modernizmu w ekonomii jest
efektem dodatniego sprzężenia jej „wewnętrznej ścieżki rozwoju” z pojawiającymi się w dyskursie filozoficznym konkretnymi koncepcjami naukowości, przy
czym z jednej strony to, jakie rozwiązania teoretyczne były dopuszczalne, zależało od uznawanych doktryn filozoficznych, z drugiej – to, które z tych doktryn
były ostatecznie przyjmowane jako uprawomocnienia dla teorii, zależało od aktualnego w danym momencie stanu tej ostatniej. W tym sensie więc matematyzacja,
dążenie do formułowania ahistorycznych, uniwersalnych praw, abstrakcyjny charakter teorii i priorytetowe znaczenie danych empirycznych w procesie sprawdzania wynikających z teorii wniosków znalazły wsparcie w neopozytywistycznej
wizji nauki; z kolei to, iż do współczesnej metodologii ekonomicznej przedostał się jedynie dość specyficznie rozumiany falsyfikacjonizm13, ale już nie np.
Feyerabendowski anarchizm, wynika z faktu, że dojrzała i raczej jednoznacznie
M. Sikora, Problem interpretacji w metodologii nauk empirycznych, Wyd. Naukowe IF UAM,
Poznań 1997, s. 109.
13
Dość specyficznie, gdyż ekonomiści zdają się akceptować, że hipotezy falsyfikuje się, a nie
weryfikuje, ale już nie to, że zdania bazowe są konwencjonalne i przyjmuje się je na mocy decyzji
(por. W. Sady, Spór o racjonalność naukową od Poincarégo do Laudana, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Wrocław 2000, s. 162). Innymi słowy, jeżeli teorie odrzuca się wskutek falsyfikacji,
12
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określona co do stosowanych narzędzi analizy ekonomiczna ortodoksja nie była
od pewnego momentu w stanie dostrzec innych niż modernistyczne filozoficznych uprawomocnień.

2. Metafizyki nie ma,
czyli irracjonalny wybór teorii racjonalnego wyboru
Zanim przedstawię powyższą tezę za pomocą Fleckowskiej aparatury pojęciowej, postaram się przeanalizować jedno, ale za to kluczowe dla konstrukcji ekonomicznego podejścia, zagadnienie. Powszechnie uważa się, że „teoria racjonalnego wyboru zajmuje centralne miejsce we współczesnej ekonomii. W ekonomii
głównego nurtu wyjaśnienia są uznawane za »ekonomiczne« wówczas, gdy wyjaśniają konkretne zjawiska w terminach racjonalnych wyborów dokonywanych
przez indywidualne podmioty ekonomiczne”14. Idea ta ma swe źródło w słynnej
definicji Lionela Robbinsa, wedle której ekonomia jest „nauką, która bada postępowanie ludzkie jako ustosunkowanie między celami a ograniczonymi środkami
o rozmaitym zastosowaniu”15. W typowym użyciu teorie konstruowane przy tym
założeniu skupiały się na analizie działalności konsumenta maksymalizującego
użyteczność (z nabywanych na rynku dóbr) i przedsiębiorstwa maksymalizującego zysk, choć nietrudno dostrzec, że nie ma powodu, by zakres obowiązywania
analizy ograniczać jedynie do tych dwóch zagadnień. Takie ujęcie bowiem, po
pierwsze, odpowiada temu, co powiedziano o charakterze formułowanych przez
ekonomistów twierdzeń, że jest ahistoryczne, abstrahuje od jakichkolwiek uwarunkowań społeczno-instytucjonalnych i łatwo poddaje się matematyzacji, po drugie, umożliwia znaczne rozszerzenie zakresu przedmiotowego, gdyż odpowiadają
mu właściwie wszystkie możliwe ludzkie działania. Kwestią czasu było zatem
to, aby ekonomiści zastosowali to podejście do wyjaśniania zjawisk z obszarów,
które z potocznie rozumianą ekonomią nie mają pozornie wiele wspólnego.
Warto także zwrócić uwagę na pewien aspekt tego zagadnienia, który sporo
wyjaśnia w kwestii podtrzymywania „modernistycznego samozadowolenia ekonomistów”. Założenie o racjonalności zgodne z powyższą definicją sprowadza
się do stwierdzenia: „dla każdego podmiotu, który podejmuje decyzje, jest coś,
co podmiot ten maksymalizuje”16 przy danych ograniczeniach zasobowych. Jak
to dzieje się tak według nich dlatego, że rzeczywistość dostarcza obiektywnych danych, które tę
falsyfikację umożliwiają.
14
R. Sugden, Rational Choice: A Survey of Contributions from Economics and Philosophy,
„The Economic Journal” 1991, vol. 101, nr 407, s. 751.
15
W. Stankiewicz, Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 1998, s. 275.
16
L.A. Boland, On the Futility of the Neoclassical Maximization Hypothesis, „The American
Economic Review” 1981, vol. 71, nr 5, s. 1034.
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zauważa Lawrence A. Boland, zdanie to jedynie pozornie jest zdaniem uniwersalnym, gdyż w rzeczywistości ma postać, którą autor ten określa jako all-and-some
statement. Oznacza to, że z jednej strony, jak każde zdanie uniwersalne zawierające zwrot „dla każdego”, nie daje się zweryfikować, z drugiej jednak – jak każde
zdanie ściśle egzystencjalne typu „istnieje jakieś X”, nie podlega refutacji17.
W związku z tym zachodzi obawa, że w przypadku hipotezy o maksymalizacji
mamy do czynienia z tautologią (co jest zresztą częstym zarzutem wobec ekonomicznej koncepcji racjonalności i przy pewnych jej interpretacjach jest zasadne),
niemniej według Bolanda problem polega na tym, iż twierdzenie to jest metafizyczne, a nie tautologiczne; odpowiada bowiem schematowi typowemu dla zdań
metafizycznych, które „przyjmują formę twierdzeń egzystencjalnych (np. istnieje
konflikt klas, istnieje system cen, istnieje »niewidzialna ręka«, będzie rewolucja,
itd.”18 W tym przypadku zatem twierdzenie: „istnieje coś, co jest maksymalizowane” należy jego zdaniem traktować jako założenie konstrukcyjne (czy ujmując
to w terminologii Imre Lakatosa Naukowych Programów Badawczych – element
twardego rdzenia) ortodoksyjnej ekonomii, a nie jako hipotezę empiryczną.

3. Gary Becker, czyli ekonomiczna teoria wszystkiego
Istotne jednak jest to, jaką rolę to twierdzenie pełni w podtrzymywaniu prymatu neoklasycznej ortodoksji w ekonomii. Jak się okazuje, dokonuje się to dzięki dwóm elementom: z jednej strony nie daje się go ani odrzucić19, ani zweryfikować, z drugiej – „wszechobejmująca” konstrukcja sprawia, że coraz to nowe
zastosowania ugruntowują jego pozycję. Ten drugi element jest z kolei możliwy z tego względu, że ekonomiści, używając pojęć: „racjonalny wybór”, „cel”,
„środek”, „maksymalizacja”, „korzyści”, „użyteczność” czy „preferencje”, dość
swobodnie zmieniają ich znaczenia. Najlepszym tego przykładem, który należy
uznać za konsekwentne i świadome rozwinięcie koncepcji racjonalnego wyboru
(z wszelkimi tego negatywnymi i pozytywnymi konsekwencjami), jest podejście
Gary’ego Beckera. W swym wykładzie noblowskim stwierdził on, że „ważnym
krokiem w poszerzaniu zakresu tradycyjnej teorii indywidualnych racjonalnych
wyborów tak, aby możliwa była przy jej użyciu analiza zagadnień wykraczająTo wyjaśnia długą historię porażek ponoszonych przez teoretyków (Herbert Simon i Harvey
Leibenstein stanowią najbardziej znane przykłady), którzy na drodze empirycznej próbowali odrzucić tę hipotezę. Problem polega bowiem na tym, że hipoteza ta nie podlega testowaniu w tej postaci.
18
L.A. Boland, op. cit., s. 1034.
19
George L.S. Schackle, Friedrich von Hayek i John Maynard Keynes starali się wykazać jego
wadliwość na drodze logicznej, wskazując, iż maksymalizacja nie jest w ogóle możliwa, gdyż nie
jest możliwe spełnienie warunków koniecznych tej maksymalizacji. Jak przekonująco jednak argumentuje L.A. Boland, starania te – podobnie jak empiryczne próby Simona i Leibensteina – nie dały
pożądanych rezultatów. Ibidem, s. 1032.
17
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cych poza obszar zazwyczaj rozważany przez ekonomistów, jest włączenie do
teorii zdecydowanie większej klasy postaw, preferencji i kalkulacji”20. Dodał też:
„w moim ujęciu podejście ekonomiczne nie zakłada, że jednostki są motywowane
wyłącznie egoizmem (selfishness) lub materialnymi korzyściami. Stwierdzenie
to należy traktować raczej jako metodę analizy, a nie założenie o partykularnych
motywacjach. [...] W swych zachowaniach jednostki kierują się bowiem zdecydowanie bogatszym zestawem wartości i preferencji”21.
Łatwo dostrzec, że już definicja Robbinsa posiadała potencjał, który Becker
jedynie wykorzystał, gdyż schemat: motywacje (preferencje) – cel – środki może
posłużyć za opis właściwie dowolnej sytuacji i idealnie odpowiada zidentyfikowanemu przez Bolanda schematowi all-and-some statement. Konstrukcja, według
której „dla każdego działającego podmiotu jest coś, co podmiot ten maksymalizuje”, jest w Beckerowskiej koncepcji – i to ją wyróżnia – wyrażona explicite,
gdy stwierdza on, że jego „analiza zakłada, iż jednostki maksymalizują dobrobyt
takim, jakim go sobie wyobrażają (as they conceive it), bez względu na to, czy są
egoistyczne, altruistyczne, lojalne, złośliwe lub masochistyczne. Wystarczy, że
ich zachowanie jest oparte na przewidywaniach co do przyszłości i konsekwentne
w czasie”22. Becker zatem z jednej strony powtarza jedynie definicję Robbinsa,
z drugiej jednak – rozszerza zakres jej obowiązywania tak, że właściwie wszystkie ludzkie działania „mogą być wyjaśniane jako zachowania oparte na uogólnionej kalkulacji maksymalizującej użyteczność”23.
Podejście to ma wiele interesujących implikacji, warto jednak wskazać na
jeden specyficzny sposób jego zastosowania. Największe kontrowersje Becker
wzbudził, wykorzystując ten schemat do stworzenia ekonomicznej teorii rozrodczości, małżeństwa i rodziny. Pomijając, zapewne celowo prowokacyjne, użycie
terminów w rodzaju „cena dziecka” czy „dzieci lepszej i gorszej jakości”, należy przyznać, że teoria ta jest konsekwentnym i spójnym logicznie zastosowaniem omówionego wyżej podejścia. Zgodnie z nim analizę rozrodczości należy
20
G. Becker, Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, PWN, Warszawa 1990, s. 385. Można
jednak postawić zarzut, że powyższe uwagi nijak mają się do analizy na poziomie makroekonomicznym. Dalsza część wypowiedzi Beckera pokazuje jednak, że zarzut ten jest nietrafny. Zauważa
on bowiem: „podczas gdy to podejście do zachowań ludzkich oparte jest na rozszerzonym ujęciu
indywidualnych wyborów, to jednak nie dotyczy wyłącznie poziomu indywidualnego. Możliwe jest
użycie teorii z poziomu mikro, jako potężnego narzędzia dostarczającego wyjaśnień na poziomie
grup, czy wręcz na poziomie makro” (G. Becker, Nobel Lecture: The Economic Way of Looking at
Behavior, „Journal of Political Economy” 1993, vol. 101, nr 3, s. 385). W pewnym sensie można
traktować tzw. hipotezę racjonalnych oczekiwań jako egzemplifikację tego stwierdzenia, gdyż –
jak zauważył Blaug – jest ona jedynie „hipotezą o racjonalności w stochastycznym przebraniu”
(M. Blaug, op. cit., s. 339).
21
G. Becker, Nobel Lecture..., op. cit., s. 385.
22
Ibidem, s. 386.
23
G.J. Stigler, G. Becker, De gustibus non est disputandum, „The American Economic Review” 1977, vol. 67, nr 2, s. 76.
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prowadzić, zakładając, iż „dla większości rodziców dzieci są źródłem pewnego
»dochodu« psychicznego lub satysfakcji i – w terminologii ekonomicznej – można by je traktować jako dobra konsumpcyjne. Dzieci mogą niekiedy dostarczać
także dochodu pieniężnego i wtedy stanowią także dobro produkcyjne”24, a zatem
„zakładamy, że dzieci jako trwałe dobra konsumpcyjne dostarczają »użyteczności«. Użyteczność z dzieci porównywana jest z użytecznością z innych dóbr za
pomocą funkcji konsumpcji albo układu krzywych obojętności. Kształt krzywych
obojętności [z kolei] jest wyznaczany przez relatywną preferencję w stosunku do
dzieci, czyli [...] przez gusty”25. Tym samym – kontynuuje Becker – „abstrahując
od »jakości« satysfakcji dostarczanej przez dzieci, umożliwiamy sobie włączenie
»popytu« na nie w ramy dobrze już rozwiniętej teorii ekonomicznej”26. Ponadto
postrzeganie tej kwestii staje się „ekonomicznie kompletne” wówczas, gdy zdamy sobie sprawę, że rodzice występują tu nie tylko jako konsumenci; „ogólnie
rzecz biorąc [bowiem], dzieci nie można kupować na otwartym rynku; trzeba je
»produkować« w domu”27. Rodzice odpowiadają więc także za podaż (produkcję)
dzieci i w związku z tym „wszelkie niepewności związane z produkcją zostają
»przeniesione« na niepewności konsumpcji”28.
Tym samym okazuje się, że ramy teoretyczne wypracowane w głównym nurcie ekonomii z powodzeniem mogą zastąpić wszelkie rozważania z obszaru demografii czy socjologii rodziny. Jest tak, ponieważ uznając, że popyt na dzieci
wynika z maksymalizowania użyteczności przez rodziców (tak jak tę użyteczność
oni definiują – as they conceive it), można potraktować je tak jak inne dobra.
Wówczas okazuje się, iż – podobnie jak w przypadku innych dóbr – „rozrodczość
jest wyznaczana przez dochód, koszty dziecka, informację, niepewność oraz
gusty”29. Dodając do tego kwestię sprzężenia procesu konsumpcji z produkcją,
otrzymujemy schemat analityczny, w którym wychodząc od ogólnego stwierdzenia, że „w działaniu każdego podmiotu jest coś, co podmiot ten maksymalizuje”,
dochodzimy do skonstruowania quasi-rynku na dzieci. To natomiast oznacza, że
predykcje dotyczące liczby posiadanego przez poszczególne gospodarstwa domowe potomstwa lub szerzej przyrostu demograficznego są formułowane w ten
sam sposób, co przewidywania zmian na rynkach bananów, trzody chlewnej czy
ropy naftowej.
Jeśli by zapytać, co stanowi o przewadze tego podejścia nad konkurencyjnymi, odpowiedź ze strony Beckera (a z pewnością także większości ekonomistów)
będzie zawsze taka sama: posiada ono przede wszystkim większą moc predykcyj24
25
26
27
28
29

G. Becker, Ekonomiczna teoria..., op. cit., s. 299.
Ibidem, s. 300.
Ibidem.
Ibidem, s. 306.
Ibidem.
Ibidem, s. 326.
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ną i pozwala na rozwiązywanie problemów, których rozwiązanie nie jest możliwe
przy użyciu narzędzi wypracowanych choćby w ramach demografii. Oczywiście
to, czy rację ma Becker i czy rzeczywiście podejście to ma te przewagi, o których mowa, jest w tym kontekście mniej istotne. Najważniejsze jest bowiem
to, że stanowi ono egzemplifikację pewnej ogólnej tendencji, która ostatecznie
czyni z ekonomii ów modernistyczny ewenement na mapie współczesnych nauk
społecznych. Najlepiej z tego, co stanowi tu największy problem, zdaje relację
D. McCloskey, stwierdzając: „kiedy ekonomiści patrzą, powiedzmy, na opiekę
nad dziećmi, myślą o rynku. »Opieka nad dziećmi« – która dla innych jawi się
jako element społecznej kontroli lub [...] problem dla nowych rodziców – ekonomistom przypomina certyfikat z giełdy nowojorskiej. Wybierając tę metaforę,
ekonomiści od razu skazują się na konieczność identyfikacji krzywej popytu i podaży oraz ceny. Jeśli przynależą do głównego nurtu, »zobaczą« dodatkowo racjonalny wybór na tym rynku”30; jak dodaje później – co zdaje się właśnie odgrywać
decydującą rolę w procesie podtrzymywania modernizmu w ekonomii i co należy
uznać za podstawowy zarzut, tak wobec Beckera, jak i głównego nurtu w ogóle
– samo użycie tej metafory i stanowiącego jej podstawę modelu racjonalnego wyboru nie byłoby problemem, „gdyby nie »pozytywny« i »obiektywny« status, jaki
im oni przypisują, uznając że opisują one to, co Naprawdę Istnieje”31.
Można zatem stwierdzić, że analiza zagadnienia racjonalnego wyboru i Beckerowskiej teorii rozrodczości miała na celu przede wszystkim ukazanie podstawowych cech podejścia ekonomicznego, tak jednak, aby podkreślić elementy
umożliwiające utrzymywanie modernistycznego w swej istocie charakteru ekonomii. W szczególności chodzi tu o uzasadnienie przeświadczenia, że ekonomia jest nauką dalece bardziej zaawansowaną niż pozostałe nauki społeczne, że
blisko jej do „twardych”, teoretycznych nauk, w głównej zaś mierze do fizyki.
Oczywiście zaawansowanie to, a także pozytywna waloryzacja tego podobieństwa dokonywane są na podstawie kryteriów, które zostały wypracowane w ramach neopozytywizmu, a później racjonalizmu krytycznego. Według mnie podstawowym grzechem współczesnej ekonomii (i to zarówno ortodoksyjnej, jak
i heterodoksyjnej) jest trwanie przy przeświadczeniach metodologicznych, które
w najlepszym wypadku budzą wątpliwości, w najgorszym zaś są po prostu nie
do utrzymania. „Modernistyczne samozadowolenie” wynika więc stąd, że przy
zastosowaniu tych kryteriów ekonomia dysponuje teoriami, których odpowiedników w socjologii czy psychologii próżno by szukać i które osiągnęły poziom, jaki
w tych naukach nie pojawił się nigdy. Inaczej mówiąc, współczesną ekonomię
charakteryzuje kilka przeświadczeń metodologicznych, które stanowią niezbyt
spójną mieszankę neopozytywistycznego scjentyzmu i strywializowanego falsy30
31

D. McCloskey, Metaphors Economists Live By, „Social Research” 1995, vol. 62, nr 2, s. 215.
Ibidem, s. 224.
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fikacjonizmu; hipotezy, które – tak jak hipoteza o maksymalizacji i racjonalności
– są w istocie zdaniami metafizycznymi, ekonomiści traktują jako empiryczne,
a niemożność ich obalenia uznają za potwierdzenie ich adekwatności; dane empiryczne są zazwyczaj traktowane jako obiektywne i wolne od interpretacyjnych
obciążeń, stąd falsyfikacjonizm, który także z innych względów pozostaje raczej
w sferze deklaratywnej, nie przypomina nawet jego naiwnej wersji; wreszcie abstrakcyjny i matematycznie rygorystyczny sposób modelowania nie przeszkadza
w utrzymywaniu poglądu, że teorie i wnioski z nich wynikające dotyczą bezpośrednio rzeczywistości „takiej, jaką ona naprawdę jest”.
Nauka wolna od metafizyki, teorie wyrażone za pomocą matematycznej aparatury, prawa mające uniwersalny, ahistoryczny charakter, precyzyjne i jednoznaczne predykcje oraz ciągły postęp rozumiany jako przechodzenie od teorii
„gorszych” do „lepszych” pod względem ich potencjału predykcyjnego i eksplanacyjnego może stanowić powód do zadowolenia, ale tylko pod warunkiem, że
oceny dokonuje się według kryteriów neopozytywistycznych. Skoro zaś ekonomiści dokonują, w większości bezwiednie, takiego wyboru na poziomie przesądzeń filozoficznych, to mogą być ze swych teorii zadowoleni.

4. Ludwik Fleck, czyli możliwy koniec
samozadowolenia ekonomii
Przypadek ekonomii stanowi idealny przedmiot badawczy dla Fleckowskiej
filozofii nauki: „opiera się ona na twierdzeniu, że jednostka postrzega świat i myśli w sposób ukształtowany przez społeczności, do których należy”32 i jeśli zgodnie z tym twierdzeniem potraktować współczesną ekonomię głównego nurtu jako
kolektyw o określonym stylu myślowym, to analiza problemu podtrzymywania
modernistycznych przeświadczeń ekonomistów i w związku z tym specyficznego
charakteru ich teorii nabiera zupełnie nowej dynamiki.
Przede wszystkim bowiem, uznając, że „według koncepcji Flecka opór stawiany jest nie przez rzeczywistość, ale przez sam, gęstniejący wraz z rozwojem
danej dziedziny wiedzy, dyskurs”33, można stwierdzić, iż – kontynuując tę metaforę – dyskurs ekonomiczny „zgęstniał” już na tyle, że większość ekonomistów
postrzega znaczącą część podstawowych elementów konstrukcyjnych podejścia
ekonomicznego jako całkowicie obiektywne: każde działanie jednostkowe jest
postrzegane jako ustosunkowanie między celami i ograniczonymi środkami, musi
więc być oceniane w perspektywie jego racjonalności i maksymalizowanej funkcji celu. Również bardziej zrozumiałą staje się w tym kontekście relacja ekonoZob. W. Sady, Fleck o społecznej naturze poznania, http://sady.umcs.lublin.pl/sady.fleck.htm
[12.03.2009], s. 1.
33
P. Jarnicki, Fleck a metafory, w: Wzorce postrzegania..., op. cit., s. 172.
32
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mii względem, z jednej strony, filozofii nauki, z drugiej – innych nauk społecznych. Wydaje się, że relatywnie większe zaangażowanie w neopozytywistyczny
paradygmat sprawiło, iż ekonomiści już w latach 60. stanowili kolektyw dalece bardziej hermetyczny i jednorodny, zwłaszcza w kwestii stosowanych metod
i narzędzi teoretycznych, niż choćby socjologowie. Tym samym, uwzględniając
pogląd Flecka, zgodnie z którym „im bardziej obce są [...] kolektywy, tym uboższy w treść jest ten wspólny: [a] w pewnych warunkach ma on tylko bardzo prymitywną treść, mianowicie nienawiść i walkę fizyczną”34, można stwierdzić, że
wraz z odejściem ekonomii od „naturalnego języka” proces komunikacji z innymi naukami właściwie musiał ustać (a w jego miejsce pojawić się imperializm ekonomiczny); „modernistyczna dojrzałość” sprawiła zaś, iż ustały także możliwości
zaangażowania nowych koncepcji z obszaru filozofii nauki jako uprawomocnień
dla ekonomicznych teorii. Innymi słowy, ekonomia w postaci, jaką dzisiaj przedstawia sobą jej główny nurt, nie jest w stanie dostrzec tego, co wydarzyło się w filozofii nauki mniej więcej od lat 70. Sytuacja, z którą mamy do czynienia, zdaje
się stanowić potwierdzenie jeszcze jednej Fleckowskiej tezy, że „jeśli uformuje
się rozbudowany, zamknięty system przekonań składający się z wielu szczegółów
i relacji, to stawia on opór wszystkiemu, co mu przeczy”35. Dokonania teoretyczne
Beckera można w tym kontekście potraktować (osobiście tak to traktuję), nie jako
postęp i rozszerzenie zakresu obowiązywania teorii racjonalnego wyboru, ale
jako sytuację, w której „dokonuje się olbrzymiego wysiłku, aby wytłumaczyć, że
wyjątek nie jest sprzeczny z systemem”36. Jeśli bowiem do modelu egoistycznej,
realizującej własne cele jednostki nie pasowały różnego typu zachowania (altruizm, lenistwo, działania emocjonalne), to pojęcie użyteczności zostało rozszerzone tak, aby te zachowania wchłonąć. Osiągnięte zostały w ten sposób dwa cele:
„wszystko zosta[ło] odpowiednio do stylu zinterpretowane”37 i spełniony został
neopozytywistyczny wymóg formułowania twierdzeń uniwersalnych.

Zakończenie
Dojrzały styl myślowy ortodoksyjnej ekonomii zawdzięcza swą silną pozycję
temu, iż wypracowane w toku jego rozwoju odmienność i hermetyczność ułatwiają niedostrzeganie lub pomijanie milczeniem wszystkich tych elementów, które mogłyby tę pozycję nadwątlić, i to bez względu na to, czy są nimi dokonania
innych nauk, czy koncepcje filozoficzne. Konstrukcja ekonomicznego podejścia
jest bowiem na tyle uniwersalna i nieobalalna, że dla większości ekonomistów
34
35
36
37

L. Fleck, Psychosocjologia poznania naukowego, UMCS, Lublin 2006, s. 257.
Ibidem, s. 58.
Ibidem.
Ibidem, s. 62.
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„sprzeciw wobec systemu wydaje się nie do pomyślenia”38. Mogą oni, i tak czynią, zignorować właściwie wszystkie pochodzące z innych nauk koncepcje konkurencyjne, gdyż nie są one w stanie spełnić choćby wymogów matematycznego
rygoryzmu w ich ujmowaniu; przekonanie z kolei, że bardziej wartościowe są te
ujęcia, które są wyrażone za pomocą formalnego i ścisłego języka matematycznego, jest wspierane przez modernistyczną metodologię. Oznacza to, że ekonomia
czerpie swą siłę właśnie z tej spójności teorii i oficjalnie wyznawanej metodologii
(która występuje raczej w roli dostarczyciela uprawomocnień, stąd w dyskursie
ekonomicznym wątki filozoficzne pełnią rolę drugorzędną).
Ważna jest także kwestia silnej pozycji, jaką ma ekonomia w społeczeństwie.
Według apologetycznego względem imperializmu ekonomicznego artykułu Edwarda P. Lazeara pt. Economic Imperialism można ją traktować jako najważniejszą naukę społeczną, gdyż skupia ona najwięcej społecznej uwagi (biorąc
pod uwagę liczbę osób ją studiujących, wpływ na politykę i decyzje wyborcze,
poziom zainteresowania mediów, a także innych nauk)39. Najprawdopodobniej,
choć teza ta wymagałaby pogłębionej analizy, ekonomia, w odróżnieniu od innych nauk społecznych, zainteresowanie to zawdzięcza temu, że najlepiej pasuje
do potocznych, modernistycznych w swym charakterze, przeświadczeń dotyczących tego, czym jest i czego powinna społeczeństwu dostarczać nauka; jak żadna
inna obiecuje przecież pewność, obiektywność i uniwersalność swych przewidywań i wyjaśnień. Tym bardziej zatem, jeśli teza ta byłaby prawdziwa, ekonomiści
głównego nurtu nie muszą martwić się o swą wiodącą pozycję, tak w obszarze
samej ekonomii, jak i nauk społecznych w ogóle.
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Praktyczne aspekty zarządzania ryzykiem
płynności banku na tle kryzysu finansowego

Streszczenie. Jednym z podstawowych wyzwań współczesnej bankowości jest kontrola ryzyka płynności. Kryzys ostatnich lat uwydatnił konieczność rozwoju systemów oceny i kontroli
ryzyka z uwzględnieniem zależności między poszczególnymi typami ryzyka. W swoich zaleceniach Komitet Bazylejski zachęca do wdrażania metod ilościowych oraz analizy skutków zdarzeń
katastroficznych. W niniejszym artykule przedstawiono zagadnienie analizy płynności banku z naciskiem na rolę jego organów w procesie zarządzania ryzykiem. Odniesiono się także do wielu
praktycznych zagadnień związanych z kontrolą płynności obejmujących problematykę urealniania
pozycji płynności, jak również komunikacji w ramach struktury organizacyjnej banku.
Słowa kluczowe: ryzyko płynności, niewypłacalność, test warunków skrajnych

Wprowadzenie
Działalność bankowa od samego początku łączyła się z ponoszeniem ryzyka.
Jednym z jej kluczowych elementów jest ryzyko płynności. Poprawna identyfikacja przepływów finansowych jest warunkiem stabilnego i zrównoważonego funkcjonowania banku. Dlatego każda instytucja finansowa, a zwłaszcza bank, tworzy
w swoich strukturach komórki odpowiedzialne za zarządzanie płynnością. Błędy
popełnione w tym względzie mogą okazać się katastrofalne w skutkach nawet dla
największych banków. Przykładem znaczenia ryzyka płynności dla funkcjonowania instytucji finansowych było doprowadzenie do granicy bankructwa dwóch potężnych banków: Northern Rock i Bear Stearns. Pierwszy z nich, będący piątym
co do wielkości bankiem w Wielkiej Brytanii, specjalizującym się w kredytach
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hipotecznych, stanął na progu bankructwa w 2007 r. z powodu utraty płynności finansowej. Problemy z płynnością pojawiły się w wyniku nietrafionych inwestycji
na rynku subprime w USA. Ostatecznie faktyczna nacjonalizacja oraz gwarancje
Banku Anglii zapobiegły utracie depozytów sięgających wówczas 26 mld funtów.
Bank Bear Stearns jako jeden z największych banków na świecie specjalizował się w bankowości inwestycyjnej. Pierwsze symptomy problemów z płynnością pojawiły się już w połowie 2007 r., gdy dwa fundusze hedgingowe należące
do banku ogłosiły upadłość. Ostatecznie władze banku przyznały się do niewypłacalności 14 marca 2008 r., mimo iż jeszcze 2 dni wcześniej zaprzeczały istnieniu jakichkolwiek problemów. W rezultacie Bear Stearns został przejęty przez
JP Morgan Bank.
Spośród innych równie niesławnych upadków instytucji finansowych należy
wymienić przypadek Barings Banku, który w 1995 r. utracił płynność za sprawą
jednego z maklerów zawierających transakcje bez należytej kontroli na giełdach
azjatyckich. Utrata płynności doprowadziła także do upadku takie instytucje, jak:
Lehman Brothers (2008), Amarant Advisors (2006) czy fundusz LTCM (1998).
Klasyczne podejście do zarządzania ryzykiem bankowym ma postać szacowania minimalnych wymogów kapitałowych oraz utrzymywania kapitałów własnych banku powyżej wyznaczonego minimum. Okazuje się jednak, że wysoki poziom kapitałów własnych, jak również wykazywany zgodnie z przepisami prawa
zysk rozumiany w kategoriach księgowych nie są gwarantami bezpieczeństwa
instytucji finansowych. W kwartałach bezpośrednio poprzedzających zaistniałe
katastrofy finansowe pierwsze dwa przywoływane banki wykazywały zarówno
wysokie zyski, jak i wysokie współczynniki wypłacalności.
Tradycyjne podejście do problemu oceny ryzyka finansowego cechuje zwykle niezależna ocena zagrożeń płynących z różnych obszarów. Osobno analizowane jest ryzyko kredytowe, rynkowe, ryzyko płynności oraz pozostałe ryzyka.
Traktowanie poszczególnych obszarów ryzyka w sposób odrębny stało się jednak
przyczyną niedoszacowania ryzyka i nadmiernej nań ekspozycji. Ostatni kryzys
finansowy unaocznił analitykom bankowym, że istnieją dużo silniejsze zależności
między poszczególnymi ryzykami, niż wcześniej sądzono. Co więcej, niesłychanie szybko może następować konwersja jednego typu ryzyka w drugi. Okazuje się
bowiem, że ryzyko kredytowe w specyficznych warunkach może wywołać bardzo
groźne w skutkach ryzyko płynności.
Przedstawienie budowy systemu zarządzania ryzykiem płynności od strony
organizacji samego procesu wymaga omówienia takich zagadnień, jak: podział
obowiązków w banku, problem urealniania pozycji płynności czy zdefiniowanie ryzyka płynności, jak również prezentacji jednego z podstawowych narzędzi
umożliwiających prognozowanie ryzyka płynności. Na tej podstawie zostanie
zweryfikowana hipoteza o konieczności budowy modeli ilościowych umożliwiających przeprowadzanie testów warunków skrajnych, stanowiących przedmiot re-
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komendacji Komitetu Bazylejskiego. Przedstawiona też zostanie definicja ryzyka
płynności i praktyczne aspekty związane z organizacją kompleksowego systemu
zarządzania ryzykiem płynności, poparte przykładem obrazującym zastosowanie
modelu Holta w procesie prognozowania ryzyka płynności i w procesie testu warunków skrajnych.

1. Rola jednostek organizacyjnych banku
w procesie zarządzania płynnością
Płynność jest zwykle definiowana jako zdolność do terminowego regulowania zobowiązań oraz zdolność do pozyskiwania funduszy na sfinansowanie nieoczekiwanego wycofania depozytów. Przez praktyków problem płynności często
jest sprowadzany do utrzymywania dodatniego salda przepływów finansowych.
Głównym celem zarządzania płynnością jest takie gospodarowanie zasobami
banku, aby zapobiegać sytuacjom kryzysowym, które uniemożliwiałyby regulowanie zobowiązań.
Zagadnienie oceny ryzyka płynności było przedmiotem wielu badań. Anil
Bangia1 przedstawił np. koncepcję ryzyka płynności w podziale na dwie klasy.
Pierwsza z nich, egzogenna, zależy od ogólnych warunków rynkowych i wpływa na wszystkie podmioty na rynku. Druga, endogenna, oddaje specyfikę konkretnego podmiotu gospodarczego. Do zagadnienia płynności odnosili się Robert
Jarrow i Philip Protter2, a także Sebastian Stange i Christoph Kaserer3, którzy
wykorzystali koncepcję Value at Risk w ocenie ryzyka płynności. Wcześniej również Jeremy Berkowitz4 prowadził badania dotyczące wpływu wielkości otwartej
pozycji na poziom kosztu ryzyka płynności.
W procesie zarządzania ryzykiem płynności bierze udział wiele jednostek organizacyjnych banku, a także takie jego organy, jak rada nadzorcza czy zarząd.
Rada nadzorcza z uwagi na swój charakter sprawuje ogólny nadzór poprzez okresową analizę poziomu ryzyka płynności oraz nadzór nad zgodnością polityki banku z przyjętym wcześniej planem finansowym. Rada nadzorcza zwykle otrzymuje
kwartalne raporty od zarządu banku, które w sposób syntetyczny prezentują sytuację płynnościową banku z uwzględnieniem prognoz odnoszących się do najbliższych okresów.
1
A. Bangia, F.X. Diebold, T. Schuermann, J.D. Stroughair, Modeling Liquidity Risk with Implications for Traditional Market Risk Measurement and Management. Working paper, Financial
Institutions Center at The Wharton School, Philadelphia 1999.
2
R. Jarrow, Ph. Protter, Liquidity Risk and Risk Measure Computation. Working Paper, Cornell
University, Ithaca, NY 2005
3
S. Stange, Ch. Kaserer, Why and How to Integrate Liquidity Risk into a VaR-Framework,
CEFS working paper 2008, no. 10, http://ssrn.com/abstract=1292289 [5.09.2011].
4
J. Berkowitz, Breaking the silence, „Risk” 2000, vol. 13 (10), s. 105-108.
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W procesie zarządzania ryzykiem płynności kluczową rolę odgrywa zarząd
banku. Wdraża on zasady zarządzania ryzykiem płynności i jest odpowiedzialny
za monitorowanie efektywności całego procesu. Opracowuje adekwatną do prowadzonej działalności strukturę organizacyjną i wprowadza niezbędne regulacje
dotyczące ryzyka płynności5.
Za operacyjne zarządzanie płynnością banku odpowiedzialny jest dyrektor
powołany w tym celu przez zarząd banku. Odpowiada on za obszar zarządzania
ryzykiem rynkowym. W dużych bankach o rozbudowanych strukturach organizacyjnych jest nim dyrektor departamentu zarządzania aktywami i pasywami, rzadziej zdarza się, że obowiązki te spoczywają na dyrektorze departamentu skarbu
(ang. treasury). Naczelną zasadą, która jeszcze kilka lat temu nie była powszechnie stosowana w świecie bankowym, jest rozdzielenie obowiązków wynikających
z funkcji operacyjnych i obowiązków kontrolnych. Obecnie nadzorca bankowy
wymaga, aby osoba odpowiedzialna za tworzenie i analizowanie pozycji płynnościowej banku nie była również odpowiedzialna za generowanie tych pozycji.
Innymi słowy, osoba, która w imieniu banku zawiera transakcje np. na rynku międzybankowym, nie powinna być angażowana w proces kontroli tego działania.
Analogicznie niedopuszczalne jest, by taka osoba była odpowiedzialna za ujęcie
w księgach rachunkowych banku swojej transakcji. Zgodnie z tym proces zawarcia transakcji w ramach kontroli ryzyka płynności rozpoczyna się od negocjacji
i przyjęcia warunków transakcji, następnie inna osoba wprowadza dane transakcji
do systemu, a kolejna ocenia globalny poziom ryzyka płynności i podejmuje decyzję co do zamknięcia pozycji lub jej utrzymania na niezmienionym poziomie.
Osoby realizujące powyższe funkcje powinny pracować w odrębnych jednostkach organizacyjnych banku, co zgodnie z rekomendacjami Komisji Nadzoru
Finansowego ma zapewnić ich niezależność w ramach procesu.
Sformalizowane zasady, narzucane przez lokalnych nadzorców bankowych
w obszarze zarządzania ryzykiem płynności, wynikają z wagi ryzyka płynności,
jak również ze zdarzeń, jakie miały miejsce w opisanych wcześniej renomowanych bankach. Liczne przypadki nadużyć oraz niewłaściwego podejścia do oceny ryzyka sprawiły, że systemy kontroli są obecnie dużo bardziej rozbudowane.
Rekomendowany przez nadzór bankowy podział procesu zarządzania ryzykiem
pomiędzy niezależne jednostki chroni w znacznym stopniu przed innymi oprócz
oszustw elementami ryzyka operacyjnego banku, np. ryzykiem błędu ludzkiego.
Wzmożona wielopoziomowa kontrola przyczynia się do wykrywania błędów mogących mieć znaczenie dla utrzymania płynności banku.
Dyrektor banku, powołany przez zarząd w celu zarządzania ryzykiem płynności, powinien podejmować decyzje wyłącznie w ramach pełnomocnictw nadanych przez zarząd banku. Jedynym usprawiedliwionym odstępstwem od tej regu5

Rekomendacja P dotycząca monitorowania płynności finansowej banków w Polsce.
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ły jest – co powinno być zapisane w regulaminie wewnętrznym banku – sytuacja
nadzwyczajna mogąca nieść ze sobą dotkliwe straty, gdyby podjęcie nieautoryzowanej przez zarząd decyzji zostało opóźnione. Wówczas w przypadku nieobecności członków zarządu lub braku możliwości skontaktowania się z zarządem
dopuszcza się, aby dyrektor odpowiedzialny za zarządzanie płynnością podejmował stosowne decyzje i wydawał niezbędne polecenia. O wszystkich decyzjach
podjętych w takim trybie dyrektor zarządzający płynnością jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić członków zarządu banku.

2. Kontrola i gromadzenie danych
o przepływach
Niezależnie od jednostki organizacyjnej banku odpowiedzialnej za kontrolę
ryzyka płynności jednym z najważniejszych zadań w tym obszarze jest monitorowanie faktycznej pozycji płynności finansowej i porównanie jej z pozycją
prognozowaną. Aby monitorować płynność finansową, niezbędny jest efektywny system informatyczny, pozwalający gromadzić w jednym miejscu informacje na temat potencjalnych źródeł przepływów pieniężnych. Ma to szczególne
znaczenie w przypadku zwiększonej dynamiki sprzedaży czy fluktuacji kursów
walut. Niezbędne jest więc zapewnienie stałego dostępu do informacji oraz kontaktu z dyrektorami poszczególnych jednostek organizacyjnych banku w obszarze
przewidywanych płatności. Dobrą praktyką jest, aby jednostki organizacyjne realizujące płatności własne banku były zobowiązane do przygotowania harmonogramów miesięcznych wydatków. Harmonogramy te powinny być przekazywane
do osoby odpowiedzialnej w banku za proces zarządzania ryzykiem płynności.
Analogicznie informacje o wszelkich dodatkowych, nieprzewidzianych płatnościach, które mogą istotnie zwiększyć wydatki w stosunku do pierwotnie planowanych według harmonogramu, powinny być przekazywane niezwłocznie do tej
samej osoby.
Istotnym elementem procesu zarządzania ryzykiem płynności, który nie jest
bezpośrednio związany z podstawową działalnością banku obejmującą sprzedaż
kredytów oraz przyjmowanie depozytów, jest uwzględnienie w analizie płynności
takich pozycji, jak wynagrodzenia czy nakłady na marketing. Osoby odpowiedzialne w banku za zarządzanie płynnością powinny mieć możliwość realnego
kolejkowania płatności, aby nie zaistniała sytuacja, że bank nie posiada wystarczających środków finansowych do rozliczenia sesji ELIXIR. Zwykle wystarczy,
aby zarządzający płynnością miał prawo przesuwać płatności w ramach trzech
dostępnych sesji rozliczeniowych w ciągu dnia.
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3. Realne spojrzenie na otwartą pozycję płynności banku
Każdy bank w Polsce jest zobowiązany do zarządzania płynnością złotową
oraz walutową. Ponadto ryzyko płynności powinno być rozpatrywane w różnych
horyzontach czasowych, poczynając od płynności natychmiastowej, wyznaczanej
w ciągu najbliższego dnia, poprzez płynność bieżącą, kalkulowaną w okresie do
7 dni, po płynność długookresową, sięgającą kilku lat.
W obrębie każdej z walut należy analizować pozycję płynności, ze szczególnym uwzględnieniem, oprócz pozycji bilansowych, również pozycji pozabilansowych, które mają istotne znaczenie w procesie analizy płynności. Obejmują one np.
transze przyznanych, lecz niewypłaconych jeszcze kredytów, mających niebagatelny wpływ na poziom płynności banku, jak również zawarte, lecz nierozliczone
transakcje skarbowe. Przykładem ilustrującym skarbowe pozycje pozabilansowe
jest np. zakup waluty w dacie spot skutkujący ujęciem w rachunku pozycji walutowej transakcji w momencie jej zawarcia. Należy zwrócić uwagę na to, że zgodnie
z przyjętymi na świecie standardami rozliczeń transakcji dostarczenie zakupionej
waluty następuje w ciągu dwóch dni roboczych. Wówczas to, gdy transakcja jest
zawarta, lecz nierozliczona, analityk banku ma dostęp do informacji o skutkach
transakcji poprzez ujęcie jej w pozycjach pozabilansowych. Analogicznie ujmuje
się w pozycji płynności banku walutowe transakcje typu forward.
Niezależnie od danych zgromadzonych w systemie księgi głównej banku
system oceny płynności powinien uwzględniać korekty wynikające z niepełnego
odwzorowania rzeczywistości w księdze głównej banku. Niejednokrotnie zdarza
się, że część informacji w banku jest wprowadzana do księgi głównej z pewnym
opóźnieniem. Przyjęte rozwiązania informatyczne w obszarze systemów rozliczeniowych stanowiących wsparcie dla tzw. systemu księgi głównej powodują
często opóźnienia w migracjach danych pomiędzy systemami. Wymiana danych
następuje zwykle raz na dobę, w fazie przetwarzania dnia księgi głównej, co ma
miejsce w nocy. Powodów przyjęcia takich rozwiązań jest zwykle wiele, a do najważniejszych można zaliczyć specyfikę funkcjonalności systemów bankowych,
ich architekturę oraz złożoność wykonywanych operacji. Wszystkie te czynniki
sprawiają, że w wielu bankach brak jest wystarczającej kompatybilności wykorzystywanych rozwiązań informatycznych. Dlatego w każdym banku konieczne
jest wdrożenie procesu urealniania przepływów, aby końcowy raport odzwierciedlał faktyczny poziom płynności. Analityk banku zarządzający płynnością powinien mieć zatem szeroką wiedzę na temat funkcjonowania całego banku oraz
procedur skutkujących zasilaniem systemów banku w informacje mające wpływ
na zmianę poziomu płynności.
Kluczowym zagadnieniem w analizie poziomu płynności jest tzw. luka płynności, rozumiana jako różnica między sumą aktywów zapadających i sumą pasy-
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wów wymagalnych w danym przedziale czasowym. Według tej definicji luka dodatnia wskazuje na utrzymanie nadwyżki płynności. Zgodnie ze wspomnianą zasadą oprócz pozycji bilansowych w luce płynności uwzględnia się także pozycje
pozabilansowe mogące mieć istotny wpływ na transfer środków finansowych, jak
również wszelkie inne kwoty pieniężne do otrzymania lub zapłaty. W ten sposób
wyznaczona luka umożliwia ustalenie sposobu pokrycia niedoboru środków lub
podjęcie decyzji o zagospodarowaniu nadwyżek finansowych w najbardziej efektywny sposób. W analizie luki płynności banku ważna jest analiza płynności krótkoterminowej. Można przyjąć, że jest to płynność do jednego miesiąca. Okres ten
jest o tyle istotny, że bank w tak krótkim czasie w celu zachowania płynności musi
polegać na zasobach i możliwościach płynnościowych dostępnych w momencie
tworzenia raportu. Nie jest bowiem możliwe, aby w przypadku utraty płynności
bank mógł się posiłkować znacznymi zasobami finansowymi uzyskanymi na podstawie nowych umów depozytowych. Bank może oczywiście aktywnie zarządzać
bazą depozytową, która jest instrumentem o bardzo zdywersyfikowanym płynnościowo charakterze. Może on również finansować swoje potrzeby na podstawie
wcześniej zawartych umów o kredyt refinansowy z bankiem centralnym czy też
z innymi bankami lub instytucjami finansowymi.
W celu zachowania bezpieczeństwa sektora bankowego w Polsce każdy bank
jest zobowiązany do posiadania awaryjnego planu płynności. Plan taki musi wskazywać alternatywne źródła finansowania w przypadku utraty płynności. W praktyce banki realizujące zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego zawierają umowy
kredytowe z innymi bankami, które dają im możliwość zwrócenia się o pomoc
w formie udostępnienia środków finansowych. Stałe utrzymywanie otwartej linii
kredytowej w ramach awaryjnego planu płynności stanowi znaczne obciążenie
kosztowe dla banku. Dlatego w interesie każdego banku leży realna ocena swoich potrzeb płynnościowych, aby koszty ponoszone z tytułu zabezpieczenia owej
płynności były ekonomicznie uzasadnione. Ponadto bank, jak każde inne przedsiębiorstwo działające w warunkach rynkowych, posiada zdolność kredytową,
która determinuje górny poziom kredytu, jaki może uzyskać w ramach awaryjnego planu płynności. Bank powinien zatem starannie określić apetyt na środki
finansowe celem bieżącego pokrywania swoich zobowiązania, a także oszacować
swoje potrzeby finansowe z uwzględnieniem warunków skrajnych obejmujących
tzw. szoki płynności.

4. Przykład ilościowej oceny
krótkoterminowego ryzyka płynności
Użytecznym narzędziem, pozwalającym sprawnie zarządzać ryzykiem płynności krótkoterminowej, jest statystyczny model Holta. Pozwala on na prognozo-
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wanie przepływów finansowych na podstawie danych pochodzących z szeregów
czasowych. Zaletą tego modelu jest to, że umożliwia on prognozowanie zarówno w przypadku występowania tylko wahań przypadkowych, jak i w przypadku
zmian samego trendu. Ograniczeniem modelu jest natomiast możliwość budowy
prognoz na jeden okres naprzód, co w przypadku analizowania ryzyka płynności
w horyzoncie miesięcznym na podstawie miesięcznych danych wsadowych nie
stanowi problemu.
Zastosowanie modelu Holta sprowadza się do podziału przepływów finansowych banku na dwie zasadnicze grupy:
– przepływy będące wpływem środków do banku,
– przepływy będące wypływem środków z banku.
Wyodrębnienie obu grup nie jest zadaniem prostym. Wynika to z ograniczonej funkcjonalności systemów bankowych, które często wymagają żmudnego śledzenia stanów poszczególnych kont, a następnie budowania szeregów czasowych
uwzględniających przepływy. W wielu bankach w Polsce nie stosuje się jednego
zintegrowanego systemu informatycznego, co znacznie utrudnia proces pozyskiwania danych. Takie systemy, jeśli posiadają automatyczne interfejsy wzajemnej
komunikacji, często wymieniają się danymi na poziomie zagregowanym – poprzez salda kont syntetycznych. Jednym z pierwszych kroków budowy systemu
analizy płynności jest zatem zgromadzenie danych w jednym miejscu poprzez
stworzenie hurtowni danych. Kolejnym krokiem jest zadbanie o jej stałe zasilanie
w dane. Warunek spójność danych i ich rzetelnego odzwierciedlenia w księgach
banku jest również dużym wyzwaniem dla tworzonych hurtowni danych.
Na ogół bank, wyznaczając przepływy pieniężne, poddaje analizie źródła ich
przetwarzania. W Polsce dokonuje się syntetycznych zestawień przepływów uzyskiwanych z takich systemów bankowych, jak:
– ELIXIR,
– SORBNET,
– EuroSORBNET,
– EuroElixir,
– ELBON,
– obrót kasowy i inne.
Modelowanie zmiennej wpływów środków finansowych, jak i wypływów,
dokonywane jest w modelu Holta poprzez wykorzystanie zmiennej objaśnianej y
w horyzoncie miesięcznym według wzoru:
y*t = Ft – 1 + St –1
gdzie:
St – 1 = β (Ft – 1 – Ft – 2 ) + (1 – β) St – 2
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Ft – 1 = αyt – 1 + (1 – α) (Ft – 2 + St – 2 )
α, β – parametry modelu dobierane w procesie iteracyjnego procesu minimalizacji względnego błędu ex post postaci:
Ψ=

1 n yt – y*t .
100
yt
nΣ
t= 1

y*t – prognoza zmiennej y,
n – liczba elementów w szeregu czasowym.
Do budowy modelu wygładzania wykładniczego Holta niezbędne są wartości
początkowe komponentów F i S. W modelu przyjmuje się za F1 pierwszą wartość
zmiennej prognozowanej y, natomiast za S1 można przyjąć różnicę y2 – y1.
Na podstawie wyników prognoz wypływów oraz wpływów środków finansowych przeprowadzana jest symulacja wielkości luki płynności w obrębie najbliższego miesiąca. Ponadto tworzy się dwa warianty prognozy obejmujące wariant
najbardziej prawdopodobny oraz wariant niekorzystny. Oba scenariusze stanowią
część tzw. testu warunków skrajnych.
Analiza szokowa polega na symulowaniu ponadprzeciętnego wzrostu wypływu środków w kontekście spadku wpływów środków finansowych. Tworzenie scenariuszy szokowych polega często na arbitralnym ustaleniu procentowej zmiany
przepływów. Popularną metodą jest również szacowanie rozkładu zmian luki i wyznaczenie prognozy szokowej według kwantyla określonego rzędu. Wyznaczone
według powyższej procedury prognozy szokowe powinny być okresowo porównywane z rzeczywistymi potrzebami finansowymi zaobserwowanymi ex post.
Działanie to ma na celu weryfikację przyjętego modelu.
Tabela 1 przedstawia wyniki uzyskane dla jednego z polskich banków w odniesieniu do krótkoterminowego ryzyka płynności.
Tabela 2 przedstawia wyniki analizy testu warunków skrajnych przy założeniach wzrostu wypływu środków finansowych oraz spadku wpływu środków
finansowych o 20% względem szacowanej prognozy.
Wyniki testów warunków skrajnych wskazują, że zapotrzebowanie banku na
środki finansowe w perspektywie jednego miesiąca może wynieść 38,7 mln zł.
Prognoza zapotrzebowania na środki finansowe wyznaczona według wariantu
najbardziej prawdopodobnego wskazuje natomiast, że bank wygeneruje w tym
okresie nadwyżkę rzędu 11,75 mln zł. Tak znaczna różnica pomiędzy uzyskanymi
prognozami ukazuje problem, przed jakim stają osoby odpowiedzialne za zarządzanie płynnością banku. Ostatecznie bank powinien być zdolny do zabezpieczenia środków finansowych na poziomie prognozy szokowej, dbając tym samym
o utrzymanie płynności w warunkach skrajnie niekorzystnych.
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Tabela 1. Wyniki modelu Holta uzyskane w ramach analizy płynności krótkoterminowej

Wypływ środków (mln zł)
Wpływ środków (mln zł)
dane
dane
F
S
prognoza
F
S
prognoza
rzeczywiste
rzeczywiste
2005 I
106,54
106,54
7,67
–
117,19
117,19 8,44
–
2005 II
114,21
114,21
7,67 114,21
125,63
125,63 8,44
125,63
2005 III
118,00
118,39
5,40 121,88
129,80
130,23 5,94
125,63
2005 IV
113,00
114,08
–0,91 123,79
124,30
125,49 –1,00
129,80
2005 V
121,00
120,22
3,67 113,17
133,10
132,24 4,04
124,30
2005 VI
120,00
120,39
1,40 123,89
132,00
132,43 1,54
133,10
2005 VII
120,00
120,18
0,35 121,79
132,00
132,20 0,39
132,00
2005 VIII
115,16
115,70
–2,79 120,53
126,68
127,27 –3,07
132,00
2005 IX
120,00
119,29
1,36 112,91
132,00
131,22 1,50
126,68
2005 X
121,00
120,97
1,56 120,65
133,10
133,06 1,72
132,00
2005 XI
120,00
120,25
0,08 122,53
132,00
132,28 0,09
133,10
2005 XII
117,60
117,87
–1,52 120,34
129,36
129,66 –1,67
132,00
2006 I
120,00
119,64
0,61 116,36
132,00
131,60 0,68
129,36
2006 II
–
12,03 –69,73 120,25
–
–
–
132,00
Data

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 2. Wyniki analizy testu warunków skrajnych
Prognoza wypływów
Prognoza wpływów
Różnica

120,25
132,00
–11,75

Założenia szokowe
20%
20%
–

Prognoza szokowa
144,3
105,6
38,7

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 1 przedstawia z kolei historyczne przepływy środków wraz z ich prognozami.
W ramach oceny jakości otrzymanych prognoz wymagane jest przeprowadzanie weryfikacji uzyskanych błędów prognoz. Polega to na porównywaniu prognoz
z rzeczywistymi obserwacjami przepływów. W zakresie weryfikacji trafności prognoz w odniesieniu do krótkoterminowego ryzyka płynności kalkulowany jest
względny błąd ex post. Błąd ten jest wyznaczany analogicznie do wskaźnika minimalizowanego w procesie doboru parametrów modelu Holta i przedstawia się
następująco:
Ψt =

yt – y*t .
100
yt

45

Praktyczne aspekty zarządzania ryzykiem płynności banku...
145
135

mln z³

125
115
105
95

III 2006

II 2006

XII 2005

X 2005

IX 2005

VII 2005

V 2005

IV 2005

II 2005

XII 2004

XI 2004

85

wyp³yw œrodków – dane rzeczywiste
wyp³yw œrodków – prognoza
wp³yw œrodków – dane rzeczywiste
wp³yw œrodków – prognoza

Rysunek 1. Prezentacja luki płynności krótkoterminowej
Źródło: opracowanie własne.

Wartości wskaźnika Ψt informują o procentowej różnicy pomiędzy wartością
rzeczywistą a wartością prognozowaną. Ujemne wartości wskaźnika oznaczają,
że prognozy otrzymywane przez model są zawyżone, natomiast wartości dodatnie
– zaniżanie prognoz względem wartości rzeczywistych.

Wnioski
Zagadnienie oceny i kontroli ryzyka płynności stanowi jedno z najistotniejszych wyzwań stojących przed współczesną bankowością. Przedstawione w artykule elementy złożonego procesu, jakim jest analiza ryzyka płynności, nie pozostawiają wątpliwości co do konieczności kompleksowego podejścia do tego zagadnienia. Wzajemne oddziaływania poszczególnych ryzyk oraz ich postępująca
konwersja znacznie poszerzają kontekst, w jakim było dotąd postrzegane ryzyko
płynności. Warto też zwrócić uwagę na to, że dotychczas spotykane w bankach
struktury organizacyjne sprzyjały postrzeganiu poszczególnych ryzyk jako niezależnych obszarów. W obliczu ostatniego kryzysu finansowego należy zweryfikować to podejście, ustalając wyższe oczekiwania co do poziomu bezpieczeństwa
systemu bankowego.
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Przedstawiony w przykładzie model stanowi narzędzie wspomagające proces
zarządzania ryzykiem płynności w banku. Umożliwia nie tylko tworzenie prognoz służących ocenie przyszłej pozycji płynności banku, ale i wprowadza systematykę gromadzenia danych ilościowych. Niewątpliwym atutem modelu Holta
jest jego prostota oraz klarowność interpretacyjna uzyskanych wyników. Istnieje
również wiele innych metod mających zastosowanie w analizie ryzyka płynności. Stale rozwijane przez naukowców metodologie mogą być istotnym wzmocnieniem funkcjonowania banków od strony zarządzania ryzykiem płynności, jak
również pozostałych ryzyk.
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wyłudzeń kredytów bankowych

Streszczenie. Zagadnienie zarządzania ryzykiem kredytowym w kontekście zdarzeń kwalifikowanych do grupy wyłudzeń kredytowych zostanie przedstawione na podstawie doświadczeń zdobytych w trakcie badań nad portfelem kredytów detalicznych, gdzie odsetek kredytów, dla których
nie odnotowano żadnej spłaty, jest stosunkowo wysoki. Ponadto zostanie przedstawiona koncepcja
systemu wczesnego ostrzegania oparta na przedziale ufności wyznaczanym dla częstości obserwowanych wyłudzeń, a także szereg spostrzeżeń i doświadczeń zdobytych w obszarze detekcji ryzyka
kredytowego.
Słowa kluczowe: ryzyko niewypłacalności, ryzyko wyłudzeń, stopa odzysku

Wstęp
Ryzyko kredytowe stanowi główny przedmiot uwagi w każdym banku. Błędy
popełnione w tym obszarze w krótkim czasie przynoszą dotkliwe straty. Dlatego
banki kładą duży nacisk na budowę modeli statystycznych umożliwiających aktywne i sprawne zarządzanie ryzykiem kredytowym. Normą jest obecnie wykorzystywanie modeli credit-scoringowych w procesie oceny wiarygodności kredytowej. W przypadku kredytów konsumpcyjnych badane są zwykle takie cechy
kredytobiorcy, jak: wiek, staż pracy, liczba osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, długość stażu pracy i inne. Budowa modelu scoringowego składa się z kilku etapów, z których najważniejszym jest analiza historii spłacalności kredytów w określonej populacji prowadząca do oszacowania parametrów modelu. Praktycy bankowi zwykle wykorzystują modele liniowe polegające
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na zsumowaniu cech klienta po uprzednim ich przemnożeniu przez wyznaczone
wcześniej wagi. Z matematycznego punktu widzenia taki model ma na celu znalezienie hiperpłaszczyzny, która ma jak najlepiej odseparować klientów uznanych
za dobrych od klientów uznanych za złych w wielowymiarowej przestrzeni cech.
Jakość separowalności obu populacji jest wówczas mierzona nie częstością poprawnej klasyfikacji, lecz funkcją straty1. Funkcja ta jest wyznaczana na podstawie przeciętnej straty zaobserwowanej u niewypłacalnych kredytobiorców oraz
przeciętnego zysku wypracowanego przez kredyty uznane jako dobre.
Szacowanie parametrów modelu scoringowego najczęściej odbywa się ex post,
czyli wtedy, gdy bank posiada bogatą bazę kredytobiorców stworzoną w trakcie
prowadzonej działalności kredytowej. Wówczas na podstawie danych historycznych wiadomo, który kredytobiorca okazał się dobry, a który zły. Fundamentalne
dla wykorzystywania modeli credit-scoringowych w praktyce jest założenie, że
skoro model jest zdolny do klasyfikowania kredytów już udzielonych jako dobrych lub złych ze stosunkowo niewielkim błędem, to zdolność owej predykcji
przeniesie się na populację nowo pozyskiwanych kredytobiorców. Z praktyki
bankowej jednoznacznie wynika, że założenie to w normalnych warunkach gospodarczych jest prawdziwe.
Istotnym zagadnieniem w obszarze zarządzania ryzykiem kredytowym jest
ryzyko, którego źródłem są wyłudzenia. Praktycy często używają terminu „wyłudzenie” nie tylko w przypadkach, dla których zaszły wszystkie przesłanki prawne,
by je za takie uznać, ale szerzej, odnosząc je do wszystkich przypadków niewypłacalności, które powstały w okresie zapadalności pierwszych dwóch rat kredytu. Ryzyko to nosi również miano „ryzyka wczesnych strat”, a kryterium jego
rozpoznawania jest termin powstania niewypłacalności, a nie – według kryterium
prawnego – zamierzone działanie polegające na zaciągnięciu kredytu celem jego
niespłacenia. W literaturze przedmiotu istnieje wiele opracowań dotyczących ryzyka oszustw. Na przykład Raymond Anderson2 odniósł się do różnych rodzajów
wyłudzeń, próbując je usystematyzować. Zagadnieniem wykrywania przypadków
wyłudzeń wśród klientów banku zajmowali się Sushmito Ghosh i Douglas Reilly3,
którzy wykorzystali w tym celu model sieci neuronowych. Ich badania skupiały
się na klientach, którym oferowano karty kredytowe. Opublikowane wyniki wykazały skuteczność zaproponowanego przez autorów modelu. Zagadnieniem wyłudzeń w odniesieniu do kart kredytowych zajmowali się również Vijay Hanagandi,
1
P. Theodossiou, E. Kahya, R. Saidi, G. Philippatos, Financial distress and corporate acquistions: further empirical evidence, „Journal of Business Finance and Accounting” 1996, vol. 23,
s. 699-719.
2
R. Anderson, The Credit Scoring Toolkit: theory and practice for retail credit risk management and decision automation, Oxford University Press, New York 2007.
3
S. Ghosh, D.L. Reilly, Credit card fraud detection with a neural network, w: Proceedings of
the Twenty-seventh Hawaii International Conference on system Sciences, 1994.
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Amitava Dhar i Kevin Buescher4, którzy skupili się na stworzeniu modelu scoringowego. Z kolei Jose R. Dorronsoro, Francisco Ginel, Carmen Sanchez i Carlos
Santa Cruz5 przedstawili wyniki otrzymane w drodze empirycznych badań nad
przypadkami wyłudzeń.
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki ryzyka wyłudzeń kredytów w bankach detalicznych. Odniesiono się więc do specyficznego
produktu bankowego, jakim jest kredyt gotówkowy. Struktura sprzedaży tego
produktu w wielu bankach w Polsce jest oparta na sieci pośredników finansowych. Większość pośredników prowadzi działalność lokalną, ograniczając się do
jednego punktu sprzedaży. Tak rozproszona struktura sprzedaży niesie ze sobą
wiele zagrożeń wynikających zarówno z nieuczciwości poszczególnych pośredników finansowych, jak również lokalnych grup przestępczych wyłudzających
kredyty w danym rejonie. Specyfika ryzyka wczesnych strat sprawia, że systemy
scoringowe posiadają zwykle słabą moc predykcji. W artykule zaprezentowano
nieco odmienne od spotykanego w literaturze podejście do problemu minimalizowania strat banku z tytułu ryzyka wyłudzeń. Skupiono się bowiem nie na wykrywaniu poszczególnych przypadków niewypłacalności, lecz na analizie ryzyka
generowanego w ramach poszczególnych jednostek sprzedaży. Przedstawienie
metody umożliwiającej statystyczne określenie maksymalnego dopuszczalnego
poziomu wyłudzeń dla każdego punktu sprzedaży kredytów ma się przyczynić do
stworzenia systemu wczesnego ostrzegania, który będzie przeprowadzać weryfikację hipotezy o ponadnormatywnym poziomie generowania ryzyka wyłudzeń.
W artykule omówiono także zagadnienie analizy wyłudzeń i trudności napotykane w trakcie modelowania ryzyka, jak również koncepcja testu statystycznego
opartego na wskaźniku częstości, który może być wykorzystany w procesie kontroli ryzyka wyłudzeń kredytów, poparte przykładem zastosowania wspomnianej
metody oraz omówieniem uzyskanych wyników wraz z wnioskami.

1. Scoring w procesie kontroli ryzyka wyłudzeń
Na bazie modelu credit-scoringowego możliwe jest wyznaczenie oceny punktowej, która w zależności od przyjętych założeń może być prawdopodobieństwem
zaistnienia przypadku niewypłacalności bądź inną miarą umożliwiającą odniesienie się do poziomu ryzyka danego kredytobiorcy. Jakość modeli credit-scoringowych, zwana często dopuszczalnością, najlepiej obrazuje rozkład uzyska4
V. Hanagandi, A. Dhar, K. Buescher, Density-based clustering and radial basis function modeling to generate credit card fraud scores, w: Computational Intelligence for Financial Engineering, 1996.
5
J. Dorronsoro, C. Sanchez, Neural fraud detection in credit card operations, „Neural Networks. IEEE Transactions” 1997, vol. 8, issue 4, s. 827-834.

52

Paweł Siarka
0,9
0,8

Czêstoœæ [%]

0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
790

840

890

940

990

1040

1090

1140

1190

1240

score
dobrzy kredytobiorcy
Ÿli kredytobiorcy

Rysunek 1. Rozkład wartości scoringowych dla kredytów
Źródło: opracowanie własne.

nych przez kredytobiorców punktów w populacji dobrych i złych kredytobiorców.
Rysunek 1 przedstawia rozkład punktów w obu populacjach.
Na rysunku 1 widzimy, że rozkład populacji kredytobiorców dobrych różni się od rozkładu populacji kredytobiorców złych. Rozkłady te częściowo się
pokrywają, co oznacza, że stawiając granicę pomiędzy dobrymi i złymi kredytobiorcami w rozsądnym obszarze, tj. w okolicach 900 pkt scoringowych, nie unikniemy błędów klasyfikacji polegających na odrzuceniu części kredytobiorców
dobrych i zaakceptowaniu części kredytobiorców złych. Niezrandomizowana reguła decyzyjna6 będzie w tym przypadku polegać na wyznaczeniu punktu cut-off
i udzielaniu kredytów jedynie tym osobom, które uzyskały punkty powyżej tego
poziomu. W praktyce w procesie wyznaczania punktu odcięcia (cut-off) pomocna
jest analiza udziału kredytów złych w danej grupie kredytobiorców uzyskującej
podobne oceny scoringowe. Wykres zależności częstości kredytobiorców złych
od liczby uzyskanych punktów przedstawia rysunek 2.
Z uwagi na jakość uzyskanego modelu ważne jest nachylenie krzywej. Im
krzywa jest bardziej stroma, tym zdolność modelu do „odcięcia” kredytobiorców
złych jest wyższa. Wysoka jakość modelu scoringowego oznacza, że bank jest
w stanie oszacować na jego podstawie nieznaną wartość cechy określającą poziom ryzyka niewypłacalności klienta. Szacunek owej cechy jest dokonywany na
podstawie znanych w momencie udzielania kredytu cech kredytobiorcy.
6

Por. A. Wald, Statistical decision functions, „Annals of Mathematical Statistics” 1949.
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Rysunek 2. Zależność udziału kredytobiorców złych od wartości oceny scoringowej
Źródło: opracowanie własne.

Sukcesy na polu budowy modeli scoringowych skłoniły wiele banków do wykorzystania ich w innych obszarach, gdzie wymagane jest podjęcie decyzji co do
przypisania danego obiektu do jednej z grup. Obecnie wiele banków wykorzystuje modele scoringowe w obszarze windykacji, gdzie na podstawie licznych cech
kredytobiorcy oraz ilościowych mierników kształtowania się jego salda zaległości wybierana jest optymalna strategia windykacyjna.
Jednym z obszarów, w którym zastosowanie metod scoringowych nie przynosi spodziewanych efektów, jest wykrywanie wyłudzeń w ramach kredytów gotówkowych. Banki bowiem stosują zwykle rozszerzającą definicję wyłudzenia,
dodając do grupy kredytobiorców zaciągających kredyt z zamiarem jego niespłacenia również tych, którzy zaprzestali obsługiwać terminowo kredyty w okresie
zapadalności pierwszych dwóch rat. Badanie tego zjawiska jest szczególnie istotne dla banków, gdyż grupa tych kredytobiorców może być powodem nawet 30%
strat z tytułu ryzyka kredytowego. Jedną z głównych przyczyn pojawiania się
przypadków wyłudzeń pojmowanych w powyższy sposób są grupy przestępcze,
które fałszując dokumenty, wyłudzają kredyty. Równie często zdarza się, że osoby sprzedające kredyty wykorzystują słabości procedur i systemów bankowych.
Celowo wprowadzają nieprawdziwe dane, dzięki czemu uzyskują większą sprzedaż, generując tym samym większe ryzyko kredytowe. Dla optymalizacji poziomu
ryzyka wyłudzeń nie ma jednak znaczenia to, czy dany sprzedawca współpracuje
z grupą przestępczą, czy też grupa przestępcza bez świadomości sprzedawcy wyłudza kredyty. Najczęściej bowiem zjawiska te mają charakter lokalny. Oznacza
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to, że mamy do czynienia ze zdarzeniami dziejącymi się w obrębie jednego oddziału lub afiliowanego punktu sprzedaży.
Nieskuteczność metod scoringowych w procesie wykrywania wyłudzeń wydaje się być zrozumiała, gdy przyjrzymy się mechanizmom ich powstawania.
Zwykle bowiem cechy wyłudzających klientów są tak zmienione, aby nie odbiegały od rozsądnych poziomów niewzbudzających podejrzeń banku.
Abraham Wald7 w ramach teorii statystycznych funkcji decyzyjnych, która
powstała na podstawie teorii gier, odniósł się do efektywności reguł decyzyjnych
wykorzystywanych w procesie klasyfikacji. Zgodnie z tym podejściem można
przyjąć, że bank, każdorazowo podejmując decyzję o udzieleniu kredytu, bierze
udział w pewnej grze, gdzie zyskuje w momencie udzielenia kredytu dobremu
kredytobiorcy, a traci, gdy udzieli kredytu niewypłacalnemu klientowi. Zdolność
banku do przewidywania zaistnienia przypadku niewypłacalności jest uwarunkowana przyjętą regułą decyzyjną. Optymalność tradycyjnej niezrandomizowanej
reguły decyzyjnej zależy od spełnienia założenia co do postaci drugiego gracza.
Wymagane jest bowiem, aby gra była toczona z „naturą”, czyli pewnym tworem, którego stan można określić za pomocą prawdopodobieństwa. „Natura” nie
może zachowywać się tu w sposób „myślący” oraz „złośliwy”. W kontekście ewidencjonowanych przez bank przypadków wyłudzeń warunek braku złośliwości
„natury” nie jest spełniony. To poniekąd tłumaczy, dlaczego tradycyjne modele
scoringowe nie radzą sobie z problemem wykrywania wyłudzeń.

2. Test częstości w walce z wyłudzeniami
Pewnym rozwiązaniem problemu wykrywania wyłudzeń jest odwrócenie
zagadnienia poprzez zmianę podejścia z przyczynowego na źródłowe, czyli lokalizacyjne. Wiedząc, że wyłudzenia mogą powstawać w obrębie konkretnego
oddziału lub afiliowanego punktu sprzedaży kredytów, można badać wskaźniki
prezentujące np. częstość powstawania wyłudzeń w danym regionie na tle reszty
kraju. Prowadząc stały monitoring wskaźnika częstości wyłudzeń poprzez wyznaczenie dla niego przedziału ufności, można stosunkowo szybko podjąć środki
zaradcze w celu przerwania nieuczciwego procederu. Stosując takie podejście,
nie unikniemy wyłudzeń w momencie, gdy proceder się rozpoczyna, ale możemy
szybko zidentyfikować ponadnormatywne poziomy sygnalizujące pojawianie się
skumulowania przypadków wyłudzeń. Na bazie tych informacji możliwa jest błyskawiczna reakcja służb banku odpowiedzialnych za proces kontroli ryzyka, które
mają za zadanie niedopuszczenie do powstawania dalszych strat. Reakcja banku
może polegać albo na wzmożonej kontroli wniosków kredytowych z danego regionu, albo na definitywnym zaprzestaniu akceptowania wniosków kredytowych
7

Ibidem.
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pochodzących z danej jednostki sprzedaży. Lokalizowanie ponadnormatywnych
przypadków oszustw zarówno w ramach wewnętrznej, jak i zewnętrznej sieci
sprzedaży polega zatem na analizie kumulacji wyłudzeń, a następnie ocenie, czy
obserwowany poziom może być realizacją losowych zdarzeń, czy też jest wynikiem celowego działania.
Jak wspomniano, proponowane podejście do analizy przypadków wyłudzeń
polega na testowaniu statystycznej hipotezy w kontekście losowości zdarzeń
określonych jako wyłudzenia. W tym celu można wykorzystać wskaźnik struktury ωi. W modelu zakłada się a priori, że częstość występowania wyłudzeń
i-tego partnera sprzedaży nie różni się od poziomu przeciętnej wartości wynikającej z losowego charakteru zjawiska. Innymi słowy, zakłada się, że wyłudzenia
są wynikiem czysto losowych zdarzeń niemających związku z lokalizacją danego oddziału lub afiliowanego punktu sprzedaży.
Przeciętny poziom wyłudzeń może być wyznaczony na poziomie średniej
wartości zaobserwowanej w ramach badanej populacji lub ustalony metodą ekspercką.
Na podstawie oczekiwanego poziomu wyłudzeń budowany jest przedział ufności uwzględniający zarówno poziom ryzyka wyłudzenia, jak i liczbę sprzedanych przez danego partnera kredytów. Ten ostatni parametr jest szczególnie istotny, gdyż pozostaje w ścisłym związku z rozpiętością przedziału ufności.
Przedział ufności dla częstości wyznacza się według poniższego wzoru:


ω (1 − ω )
P ω − uα
n


≤ ωi ≤ ω + uα

ω (1 − ω ) 
 = 1−α
n 

gdzie:
n – liczba ogółem sprzedanych kredytów,
ω – przeciętna częstość kredytów wyłudzonych,
ua – wartość zmiennej losowej (kwantyl) o rozkładzie normalnym N(0,1) odczytywana z tablic dystrybuanty rozkładu normalnego dla przyjętego z góry poziomu ufności 1-α.
Dzięki zastosowaniu powyższego modelu w systemie bankowym analitycy
bankowi mogą stosunkowo wcześnie otrzymywać sygnały ostrzegawcze o pojawieniu się ponadnormatywnego poziomu wyłudzeń. Analityk uzyskuje ponadto
informację, czy zadany próg alarmowy został przekroczony w sposób istotny ze
statystycznego punktu widzenia.
Reguła decyzyjna, w myśl której analityk bankowy powinien postępować,
sprowadza się do kontroli momentu, w którym górna wartość przedziału ufności
zostanie przekroczona przez częstość występowania wyłudzeń u danego partnera,
tj. gdy:
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ω + uα

ω (1 − ω )
n

< ωi

gdzie
ωi – zaobserwowany poziom częstości wyłudzeń dla i-tego partnera.

ωi =

ni , w
ni

gdzie:
ni, w – liczba kredytów uznanych za wyłudzone sprzedane przez i-tego partnera,
ni – liczba ogółem sprzedanych kredytów przez i-tego partnera.
Dla wyznaczenia przedziału ufności wymagane jest przyjęcie wartości parametru α, który oznacza poziom prawdopodobieństwa określającego błąd analizy,
polegający na tym, iż uznamy danego partnera za generującego ponadnormatywny poziom ryzyka wyłudzeń, podczas gdy faktycznie ryzyko generowane przez
niego było wynikiem losowej kombinacji zdarzeń. Innymi słowy, jest to błąd niesłusznego uznania partnera sprzedaży za generującego wyłudzenia. Dlatego też
wartość parametru α powinna być ustalana na stosunkowo niskim poziomie, aby
ograniczyć prawdopodobieństwo popełnienia błędu.
W ramach kompleksowego systemu zarządzania ryzykiem analiza częstości powstawania wyłudzeń powinna być przeprowadzana na kilku poziomach.
Ochronę przed ryzykiem wyłudzeń spowodowanym działaniami zorganizowanej
grupy przestępczej należy przeprowadzać zarówno w odniesieniu do konkretnej
jednostki sprzedażowej, jak również w odniesieniu do grupy jednostek sprzedaży
występujących w obrębie spójnego geograficznie regionu. Dlatego też zalecana
jest analiza częstości występowania wyłudzeń w różnych przekrojach. Nie bez
znaczenia pozostaje okres czasowy sprzedaży, w ramach którego badana jest częstość występowania wyłudzeń. Uwzględnienie zbyt długiego okresu analizy sprawia, że test częstości będzie stosunkowo późno generować sygnały ostrzegawcze
wskazujące na kumulację wyłudzeń. Dlatego też okres analizy, w ramach którego
należy oceniać sprzedaż, nie powinien przekraczać sześciu miesięcy.
W celu zabezpieczenia się przed ryzykiem wyłudzeń powodowanym przez
nierzetelnych sprzedawców lub działania grup przestępczych warto przeprowadzać analizę wyłudzeń w podziale nie tylko na poszczególne biura sprzedaży, ale
również na poszczególnych sprzedawców. Zwykle dostęp do systemu sprzedażowego jest udzielany sprzedawcom poprzez unikalny login oraz hasło, więc z technicznego punktu widzenia możliwe jest pozyskanie tych informacji z bankowej
hurtowni danych. Wyznaczanie przedziałów ufności dla każdego sprzedawcy oraz
pozycjonowanie go pod kątem wygenerowanego ryzyka może stanowić kolejny
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element całościowego procesu zarządzania ryzykiem. Możliwość wglądu sprzedawcy w poziom ryzyka wygenerowanego przy jego współudziale ma więc nie
tylko walor edukacyjny, ale może stanowić miernik jakości jego pracy. Obecnie
coraz częściej przyjmuje się w bankach modele systemów premiowych oparte nie
tylko na wolumenie sprzedaży, ale również na poziomie rentowności zbudowanego portfela kredytowego.

3. Przykład zastosowania testu częstości
w procesie oceny ryzyka wyłudzeń
Przedstawiona wyżej metoda została wykorzystana jako element systemu
wczesnego ostrzegania w ramach przeznaczonego dla bankowości oprogramowania pod nazwą T-Risk. System ten jest rozwijany przez firmę I4FS, która wspiera
procesy zarządzania ryzykiem. Jego wdrożenie w instytucji finansowej działającej
na polskim rynku kredytów konsumenckich pomogło uzyskać wyniki, które zilustrują zasadę działania modelu w praktyce. Istotą implementowanego rozwiązania
było wytypowanie tych jednostek w ramach sieci sprzedaży, które udzielając kredytów, uzyskały ponadnormatywny poziom kredytów uznanych za wyłudzone.
Analizie poddano wyniki sprzedażowe za dwa pierwsze miesiące 2009 r. Poziom
istotności dla wykorzystanego testu statystycznego przyjęto na poziomie 0,05.
Jeden z najbardziej istotnych parametrów modelu, określający wartość oczekiwaną wyłudzeń, został arbitralnie ustalony na bazie doświadczeń zdobytych w trakcie badań nad ryzykiem portfeli detalicznych w Polsce. Wartość tę ustalono na
poziomie 5,3%. Tabela 1 przedstawia wybrane wyniki dla dziesięciu jednostek
sprzedaży generujących stosunkowo wysokie ryzyko wyłudzeń.
Tabela 1. Wyniki analizy wyłudzeń dla jednostek sprzedaży w jednej z instytucji finansowych
w Polsce
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Oddział
Jednostka 1
Jednostka 2
Jednostka 3
Jednostka 4
Jednostka 5
Jednostka 6
Jednostka 7
Jednostka 8
Jednostka 9
Jednostka 10

Sprzedaż
46
58
23
34
44
37
68
13
17
71

Źródło: opracowanie własne.

Liczba
wyłudzeń
5
8
7
9
6
9
7
6
5
7

Zaobserwowana częstość
wyłudzeń (%)
10,9
13,8
30,4
26,5
13,6
24,3
10,3
46,2
29,4
9,9

Wartość
krytyczna (%)
10,7
10,1
13,0
11,6
10,9
11,4
9,8
15,5
14,2
9,7
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W tabeli 1 przedstawiono liczbę udzielonych kredytów dla wybranych jednostek sprzedaży, jak również liczbę kredytów uznanych za kredyty wyłudzone.
W kolejnych kolumnach znajdują się odpowiednio częstość występowania kredytów wyłudzonych w całkowitej sprzedaży w danym okresie oraz wartość krytyczna wyznaczona zgodnie z przedstawionym wcześniej podejściem. Rysunek 3
przedstawia w sposób graficzny uzyskane wyniki.

jednostka sprzeda¿y

Rysunek 3. Wyniki testu dla wskaźnika częstości
Źródło: opracowanie własne.

Na podstawie danych zawartych w tabeli 1 został sporządzony wykres (rys. 3),
który dla każdej z przedstawionych jednostek sprzedaży prezentuje dwie podstawowe informacje: empirycznie zaobserwowany poziom wyłudzeń oznaczony
czarną kropką i akceptowalny poziom wyłudzeń zgodnie z przyjętymi wyżej założeniami obrazowany przez szary słupek. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić,
że prawie wszystkie przedstawione na wykresie jednostki sprzedaży są źródłem
generowania ryzyka wyłudzeń na alarmująco wysokim poziomie. Jednocześnie
prawdopodobieństwo błędu wnioskowania polegającego na błędnym uznaniu danego partnera sprzedaży za generującego ponadnormatywny poziom wyłudzeń
według przyjętych założeń wynosi 0,05.
Dzięki uzyskanym wynikom podjęto dalsze kroki zmierzające do poprawy zaistniałej sytuacji w badanej instytucji finansowej. Do katalogu niezbędnych działań służących ograniczeniu ryzyka wyłudzeń należą przede wszystkim:
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– rozmowa dyscyplinująca z kierownikiem jednostki sprzedaży,
– wzmożona kontrola dokumentacji kredytowej z danej jednostki sprzedaży,
– wzmożona weryfikacja oświadczeń klientów,
– wzmożona weryfikacja źródła dochodów i miejsca zatrudnienia klientów,
– ograniczenie sprzedaży w danej jednostce.
Spośród wymienionych działań najbardziej radykalnym jest ograniczenie
sprzedaży, które w ostateczności prowadzi do jej wstrzymania. Gdy podejrzana
jednostka sprzedaży należy do sieci zewnętrznej, czyli jest franczyzobiorcą lub
innym podmiotem zewnętrznym działającym na podstawie umowy partnerskiej,
wówczas następuje wypowiedzenie umowy o współpracy.

Podsumowanie
Wykorzystanie przedstawionego modelu w bankach może stanowić istotne
wzmocnienie całościowego systemu zarządzania ryzykiem. Dzięki testom statystycznym możliwe jest bieżące monitorowanie poziomu ryzyka generowanego
w rozbiciu na jednostki sprzedaży w kontekście przypadków wyłudzeń. Bank
uzyskuje przez to możliwie szybki wgląd w wyniki poziomu wyłudzeń w układzie geograficznym, co chroni go przed ponoszeniem dalszych strat wynikających
z nadużyć również ze strony własnych pracowników. Koncepcja ta wpisuje się
w ogólną strategię kontroli jakości budowanego portfela kredytowego, rekomendowaną przez Komitet Bazylejski.
Zaprezentowane rozwiązanie pozostaje w opozycji do stosowanego w ostatnich latach w wielu bankach podejścia, w ramach którego sprzedawca kredytów
był wynagradzany wyłącznie za wolumen sprzedaży bez uwzględniania rentowności kredytów. Takie podejście wraz z nierzetelną oceną ryzyka kredytowego
stanowiło jedną z głównych przyczyn kryzysu finansowego w 2008 r., którego
skutki odczuło wiele banków. Dlatego też wzmocnienie kompleksowego systemu
oceny i kontroli ryzyka poprzez zastosowanie testów statystycznych w kontekście
analizy ryzyka wyłudzeń może stanowić wsparcie pozwalające minimalizować
straty z tytułu ryzyka kredytowego.
Uzyskane empirycznie wyniki potwierdziły przydatność prezentowanego narzędzia w procesie minimalizowania strat z tytułu ryzyka kredytowego. Weryfikacja postawionej uprzednio hipotezy o ponadnormatywnym poziomie ryzyka
wyłudzeń stanowi podstawę do podjęcia działań zaradczych. Kluczowe w procesie zarządzania ryzykiem jest jednak właściwe przeprowadzenie dalszych procedur sprawdzających, kończące się na ogół wstrzymaniem współpracy z daną
jednostką sprzedaży.
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Efektywność działań instytucji nadzorczych
w zakresie ograniczenia udzielania
gospodarstwom domowym kredytów
w walutach obcych w latach 2006-2010
Streszczenie. Instytucje nadzorcze w Polsce wykazały w ostatnim pięcioleciu zwiększoną aktywność. Popyt, jakim wśród gospodarstw domowych cieszyły się kredyty w walutach obcych,
był przeciwstawiany ograniczeniom nadzorczym. Identyfikacja podstawowych ryzyk związanych
z udzielaniem kredytów w walutach obcych pozwoliła na określenie szerokiego zakresu zagrożeń
zarówno dla sektora bankowego, jak i dla gospodarki krajowej. W konsekwencji pomimo subiektywnego interesu gospodarstw domowych instytucje nadzorcze podjęły działania w zakresie ograniczenia udzielania kredytów w walucie obcej. W niniejszym artykule podjęto próbę oceny efektywności tych działań.
Słowa kluczowe: instytucje nadzorcze, spread, gospodarstwo domowe, kredyty w walutach
obcych, polityka konsumencka

Wstęp
Działania instytucji nadzorczych, a także rządu od wielu lat zmierzają do ograniczenia udziału kredytów w walutach obcych w portfelach kredytowych polskich
banków. W okresach stabilizacji finansowej i gospodarczej kraju działania te nie
znajdują większej akceptacji ani u kredytobiorców, ani u kredytodawców. Jednak
w przypadku zawirowań ekonomicznych i gospodarczych w kraju czy na świecie
kredytobiorcy sami podnoszą kwestię ciężaru ryzyk, jakie na nich spoczywają
w niesprzyjających warunkach, szukając pomocy instytucjonalnej.
Dla potrzeb artykułu pojęcie „kredytobiorców” zawężono do najliczniejszej
wśród nich grupy, tj. do gospodarstw domowych. Gospodarstwo domowe zostało
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zdefiniowane przez ustawodawcę jako zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających razem i utrzymujących badź nieutrzymujących się
wspólnie1. Natomiast pojęcie „instytucji nadzorczych”, do których w ramach sektora bankowego należałoby zaliczyć Narodowy Bank Polski i Komisję Nadzoru Finansowego, rozszerzono z uwagi na zakres działań o Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji. Wskazano także na sprzyjające ochronie gospodarstw
domowych aspekty państwowej polityki konsumenckiej.
Pojęciem silnie związanym z kredytami walutowymi jest spread, tłumaczony
jako różnica pomiędzy kursem kupna (niższym) i kursem sprzedaży (wyższym)
waluty obcej. Spread ma duże znaczenie w przypadku kredytów denominowanych lub waloryzowanych walutą obcą, ponieważ wartość kwoty pozostającej do
spłaty po przeliczeniu na złote może ulegać zmianie i znacząco różnić się od wartości wypłaconego kredytu (nie wliczając odsetek ani prowizji). Kredyt wypłacony klientowi w złotówkach jest wcześniej przeliczany przez bank z waluty obcej
po kursie kupna, lecz harmonogram spłat, stanowiący integralną część umowy
kredytowej, jest określony w walucie obcej. Klient, spłacając ratę otrzymanego
kredytu, jest zobowiązany do jej uprzedniego przeliczenia z waluty obcej na złote
po kursie sprzedaży2.
W niniejszym artykule wskazano fundamentalne ryzyka związane z udzielaniem gospodarstwom domowym kredytów w walutach obcych, a także działania
podejmowane przez instytucje nadzorcze, zmierzające do ograniczenia tej grupie
kredytobiorców kredytów innych niż złotowe.
Przeprowadzona analiza wielkości oraz struktury zadłużenia polskich gospodarstw domowych w walutach obcych w badanym okresie pięciolecia pozwoliła
na ocenę efektywności działań instytucji nadzorczych. Wykorzystano w tym celu
metodę opisową i analizę porównawczą.

1. Ryzyka związane z udzielaniem kredytów
w walutach obcych
W dobie kryzysu finansowego zewnętrzne źródła finansowania, a zwłaszcza
pożyczki zagraniczne, mogą być jednym z podstawowych źródeł ryzyka walutowego w bankach. Pochodną tego jest ryzyko zmiany kursu waluty, w której został
udzielony kredyt. Nie każdy kredytobiorca otrzymujący swoje dochody w złotych i decydujący się na zaciągnięcie kredytu w walucie obcej lub do tej waluty
denominowanego zdaje sobie sprawę z ryzyka kursowego. Podobnie niewielu
z tej grupy klientów banków potrafi się zabezpieczyć przed ryzykiem kursowym.
Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań
w 2011 r., Dz.U. z 2010 r., nr 47, poz. 277.
2
Komisja Nadzoru Finansowego, Słownik pojęć rynku finansowego, http://www.knf.gov.pl/
slownik.html [11.06.2011].
1
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Ulegająca nieprzewidywalnym wahaniom wartość kursów walut powoduje zmianę nie tylko wysokości miesięcznej raty, ale i nagły wzrost lub spadek zadłużenia
w przeliczeniu na walutę krajową. Na kształtowanie się kursu walut wpływ ma
złożona sytuacja makroekonomiczna Polski, lecz także, a często przede wszystkim, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i szeroko pojmowanej gospodarki
światowej.
Mechanizm ten pogrążył nie tylko systemy bankowe, ale i gospodarki kilku
krajów, gdzie znaczący procent środków na sfinansowanie akcji kredytowej pochodził z zewnętrznych źródeł finansowania, np. na Łotwie sfinansowano w ten
sposób aż 93% akcji kredytowej, na Litwie 73%, na Węgrzech 63%, w Rumunii
62% i w Irlandii 60%. Komisja Nadzoru Finansowego zwraca uwagę nie tylko
na wagę ryzyka kursowego, ale także na możliwość utraty wpływu banku centralnego na politykę pieniężną, a w konsekwencji na przyrost akcji kredytowej
i umocnienie złotówki3. W wielu krajach nieograniczony niemal dostęp gospodarstw domowych do kredytów prowadzi co prawda do wzrostu konsumpcji, ale
znacznie się wówczas zmniejsza wolumen oszczędności.
Wysoki udział kredytów walutowych udzielanych gospodarstwom domowym
w portfelach kredytowych banków może być powodem wzrostu ryzyk w obszarze makroekonomicznym i systemowym, na poziomie pojedynczych banków oraz
indywidualnych klientów4 (tab. 1).
Większość kredytów w walutach obcych udzielanych gospodarstwom domowym jest przeznaczona na poprawę sytuacji mieszkaniowej – stąd szeroki zakres
ryzyk związanych z rynkiem nieruchomości. Zagrożenie dotyczące nagłej niekorzystnej zmiany kursów walut dotyka zarówno pojedynczego kredytobiorcę, jak
i konkretny bank kredytujący, a w konsekwencji cały sektor bankowy i gospodarkę kraju, w tym szeroko postrzeganą branżę budowlaną.
Indywidualne gospodarstwo domowe jest głównie zaniepokojone możliwością wystąpienia ryzyka zwiększenia wysokości spłacanej raty i spadkiem wartości nabytej nieruchomości.
Na wzrost wartości raty kredytu znaczący wpływ ma także stosowany w bankach spread walutowy. Informacja na ten temat nie była dotąd chętnie eksponowanym przez banki aspektem udzielania kredytów w walucie obcej, sytuację tę
zmieniły dopiero rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego. Skalę wielkości
generowanych w ten sposób dodatkowych kosztów kredytowych obciążających
kredytobiorców przedstawiono na przykładzie trzech popularnych walut w czterech bankach komercyjnych oraz w banku centralnym (tab. 2-4).
3

2011].

KNF wypowiada wojnę kredytom walutowym, http://www.rp.pl/artykul/542030.html [15.01.

4
Komisja Nadzoru Finansowego, Informacja UKNF dotycząca ryzyk związanych z kredytami
walutowymi zaciąganymi przez gospodarstwa domowe, z dnia 29.07.2010 r., http://www.knf.gov.pl/
wszystkie_aktualnosci.jsp [4.06.2011].
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Tabela 1. Ryzyka związane z udzielaniem gospodarstwom domowym kredytów
w walutach obcych

Rodzaje ryzyk
Ryzyka dla gospodarki

Zakres ryzyk
– spadek wpływu polityki pieniężnej na tempo wzrostu akcji kredytowych – powstanie ryzyka boomu kredytowego,
– załamanie boomu kredytowego – pęknięcie bańki spekulacyjnej,
głównie na rynku budowlanym,
– załamanie wzrostu gospodarczego – straty banków, zmniejszenie
akcji kredytowych, wycofanie kapitału zagranicznego i deprecjacja
złotego, powodujące wzrost kosztów obsługi kredytów,
– zmniejszenie wpływów budżetowych, obniżenie ratingu kraju oraz
zwiększenie kosztów obsługi długu publicznego.
Ryzyka dla systemu
– niewypłacalność znaczącej liczby kredytobiorców wobec deprecjacji
bankowego
złotego,
– wzrost ryzyka płynności,
– wysoka zależność jakości kredytów od sytuacji na rynku walutowym.
Ryzyka poszczególnych – niewypłacalność znaczącej liczby kredytobiorców wobec deprecjacji
banków
złotego,
– wzrost ryzyka płynności,
– ryzyko utraty reputacji,
– obniżenie ratingu banku,
– spadek wartości zabezpieczeń w relacji do wartości kredytu wobec
deprecjacji złotego,
– spadek współczynnika adekwatności kapitałowej banku wskutek
zwiększenia wartości aktywów w razie deprecjacji złotego.
Ryzyka pojedynczych
– wzrost wysokości raty kredytu w przypadku wzrostu kursu waluty,
gospodarstw domowych – wzrost wysokości raty kredytu w przypadku wzrostu spreadu walutowego,
– wzrost wysokości zadłużenia w wyniku deprecjacji złotego,
– wzrost kosztów obsługi zadłużenia w wyniku wzrostu różnic kursowych,
– zwiększone ryzyko straty w przypadku zbycia kredytowanej nieruchomości.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Informacja UKNF dotycząca ryzyk związanych z kredytami
walutowymi zaciąganymi przez gospodarstwa domowe, z dnia 29.07.2010 r., http://www.knf.gov.pl/wszystkie_
aktualnosci.jsp [4.06.2011].

Spread wyrażony w procentach wyliczono, odnosząc różnicę pomiędzy kursem sprzedaży i kursem kupna waluty do wartości kursu kupna.
Zestawienie spreadów dla waluty amerykańskiej (tab. 2) wskazuje wyraźnie, jak duży wpływ mogą mieć one na wysokość spłacanych rat kredytowych.
Widoczne w praktyce zróżnicowanie ustalanych przez banki kursów kupna oraz
kursów sprzedaży walut nie jest ograniczone żadnymi przepisami. Potencjalny
kredytobiorca może w tym zakresie dokonywać wyboru banku jedynie na podstawie archiwalnych tabel kursów, nie mając żadnej gwarancji bieżącej wysokości
spreadów.
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Tabela 2. Spready walutowe dla USD
Kurs waluty
z dnia
1.06.2006
1.06.2007
2.06.2008
1.06.2009
1.06.2010

Wartości do wyliczenia
spreadu w PLN
kurs kupna
kurs sprzedaży
spread w procentach
kurs kupna
kurs sprzedaży
spread w procentach
kurs kupna waluty
kurs sprzedaży
spread w procentach
kurs kupna
kurs sprzedaży
spread w procentach
kurs kupna
kurs sprzedaży
spread w procentach

Bank
ING BŚ
3,0369
3,1451
3,56
2,7763
2,8897
4,08
2,1266
2,2134
4,08
3,0342
3,2218
6,18
3.2883
3,4917
6,19

Pekao
3,0120
3,1543
4,72
2,7701
2,9011
4,72
2,1229
2,2236
4,74
3,0619
3,2067
4,73
3,2695
3,4242
4,73

Getin
b.d.
b.d.
2,0890
2,2510
7,75
3,0537
3,4091
11,64
3,1679
3,5367
11,64

Millennium
2,9886
3,1734
6,18
2,7509
2,9211
6,19
2,1102
2,2408
6,19
3,0992
3,2909
6,19
3,2107
3,4093
6,19

NBP
3,0264
3,0876
2,02
2,8037
2,8603
2,02
2,1513
2,1947
2,02
3,1559
3,2197
2,02
3,2795
3,3457
2,02

Źródło: opracowanie własne na podstawie archiwalnych tabel kursów walut wymienionych banków.

Tabela 3. Spready walutowe dla CHF
Kurs waluty
z dnia
1.06.2006
1.06.2007
2.06.2008
1.06.2009
1.06.2010

Wartości do wyliczenia
spreadu w PLN
kurs kupna
kurs sprzedaży
spread w procentach
kurs kupna
kurs sprzedaży
spread w procentach
kurs kupna waluty
kurs sprzedaży
spread w procentach
kurs kupna
kurs sprzedaży
spread w procentach
kurs kupna
kurs sprzedaży
spread w procentach

Bank
ING BŚ
2,4768
2,5650
3,56
2.2646
2,3571
4,08
2,0386
2,1218
4,08
2,8523
3,0288
6,19
2,8198
2,9942
6,18

Pekao
2,4639
2,5805
4,73
2,2601
2,3669
4,73
2,0275
2,1235
4,73
2,8737
3,0097
4,73
2,8257
2,9591
4,72

Getin
b.d.
b.d.
2,0110
2,1680
7,80
2,7844
3,1716
13,90
2,6916
3,0658
13,90

Millennium
2,4490
2,6005
6,19
2,2422
2,3809
6,19
2,0223
2,1474
6,19
2,8828
3,0919
7,25
2,7823
2,9827
7,20

NBP
2,4951
2,5455
2,02
2,2909
2,3371
2,02
2,0518
2,0932
2,02
2,9420
3,0014
2,02
2,8375
2,8949
2,02

Źródło: opracowanie własne na podstawie archiwalnych tabel kursów walut wymienionych banków.

W odniesieniu do dwóch banków komercyjnych (Getin Bank SA i Millennium
Bank SA) dane zgromadzone w tabeli 3 wskazują na swoisty trend związany z popularnością waluty kredytu. Frank szwajcarski ma zdecydowanie wyższy spread
niż ten dla dolarów amerykańskich (tab. 2) czy euro (tab. 4).
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Wymienione wyżej kryterium plasowałoby euro w Getin Banku SA jako trzecią walutę w kolejności wyboru przez klientów. Rzeczywiste preferencje kredytobiorców przedstawiono w dalszej części artykułu, w tabeli 8.
Szczególnej wymowy nabierają wartości zestawionych spreadów w kontekście różnic stosowanych dla kursów kupna i sprzedaży przez Narodowy Bank
Polski. Należy oczywiście pamiętać, że na wysokość kursów wpływ ma m.in.
dostępność walut na rynku międzybankowym, poziom zmienności kursów walut
czy płynność poszczególnych walut. Okoliczności te wskazywałyby jednak na
duże trudności w pozyskiwaniu walut jedynie w dwóch z czterech wymienionych
banków komercyjnych, dlatego pojawiają się propozycje zmian składane przez
instytucje nadzorcze.
Tabela 4. Spready walutowe dla EUR
Kurs waluty
z dnia
1.06.2006
1.06.2007
2.06.2008
1.06.2009
1.06.2010

Wartości do wyliczenia
spreadu w PLN
kurs kupna
kurs sprzedaży
spread w procentach
kurs kupna
kurs sprzedaży
spread w procentach
kurs kupna waluty
kurs sprzedaży
spread w procentach
kurs kupna
kurs sprzedaży
spread w procentach
kurs kupna
kurs sprzedaży
spread w procentach

Bank
ING BŚ
3,8698
4,0076
3,56
3,7343
3,8867
4,08
3,3039
3,4387
4,08
4,3144
4,5813
6,19
3,9989
4,2463
6,19

Pekao
3,8484
4,0297
4,71
3,7253
3,9008
4,71
3,2971
3,4530
4,73
4,3479
4,5522
4,70
4,0029
4,1912
4,70

Getin
b.d.
b.d.
3,2680
3,5220
7,77
4,2529
4,7479
11,64
3,8054
4,2105
10,65

Millennium
3,8179
4,0541
6,19
3,6983
3,9271
6,19
3,2768
3,4795
6,19
4,3741
4,6447
6,19
3,9508
4,1951
6,19

NBP
3,8937
3,9723
2,02
3,7750
3,8512
2,02
3,3374
3,4048
2,02
4,4479
4,5377
2,02
4,0363
4,1179
2,02

Źródło: opracowanie własne na podstawie archiwalnych tabel kursów walut wymienionych banków.

Zestawione w tabeli 4 spready dla euro potwierdzają powyższe spostrzeżenia.
Banki mające w swojej ofercie porównywalne produkty kredytowe5 w sposób
znaczący różnicują przyszłe koszty kredytobiorców przez ustalanie mocno zindywidualizowanych spreadów.
Im większy spread, tym mniej korzystna jest sytuacja finansowa kredytobiorcy już w chwilę po podpisaniu umowy kredytu. Zakładając hipotetyczny zamiar
spłaty kredytu w dniu jego uzyskania i nie biorąc pod uwagę innych kosztów
okołokredytowych, klient spłaci kwotę powiększoną o wartość spreadu, czyli od
5
Zob. oferty banków w Internecie: www.ingbank.pl, www.pekao.com.pl, www.getinbank.pl,
www.bankmillennium.pl.
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ponad 3 do blisko 14 p.p. więcej, w zależności od banku i waluty, do której kredyt
był denominowany.
Spready są więc nie mniej istotnym składnikiem ryzyka związanego z udzielaniem kredytów w walutach obcych niż zmieniające się i zależne od wielu nieprzewidywalnych czynników kursy walutowe.

2. Rządowa polityka konsumencka
w zakresie ograniczania udzielania gospodarstwom domowym
kredytów w walutach obcych
Rządowa polityka konsumencka jest integralną częścią polityki społeczno-gospodarczej rządu i zmierza do względnego zrównoważenia pozycji konsumenta na rynku wobec silniejszych od niego przedsiębiorców, a także chroni jego
podstawowe prawa6. Wśród wielu innych inicjatyw rządowych ostatnich lat jedną
z bardziej nośnych stał się program „Rodzina na swoim”.

2.1. Program „Rodzina na swoim”
„Rodzina na swoim” to rządowy program promujący kredyty mieszkaniowe z dopłatą Skarbu Państwa. Program funkcjonuje na rynku od 2007 r.7, a jego
zakończenie Sejm określił na 31 grudnia 2012 r.8 Za pośrednictwem Funduszu
Dopłat, ulokowanego w Banku Gospodarstwa Krajowego, państwo wspomaga
kredytobiorców przez okres 8 lat, pokrywając część odsetek od zaciągniętego
kredytu. Program obwarowany jest wieloma warunkami, począwszy od ściśle
określonej grupy beneficjentów, poprzez przeznaczenie kredytu, aż do ustalanych
w każdym kwartale roku odrębnie dla każdego województwa limitów cen metra
kwadratowego.
Jednak w kontekście ryzyka związanego z kredytami udzielanymi w walutach
obcych najważniejsze jest to, że pomimo kilku nowelizacji od początku funkcjonowania programu nie uległ zmianie zapis ustawy9 wskazujący na udzielanie kredytów preferencyjnych wyłącznie w walucie polskiej. Ustawodawca podkreślił
jednocześnie, że jakiekolwiek konwersje wysokości rat kapitałowo-odsetkowych
6
Rządowa polityka konsumencka na lata 2002-2003, http://www.poprzedniastrona.premier.
gov.pl/archiwum/3585_3588.htm [1.06.2011].
7
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego
mieszkania, Dz.U. nr 183, poz. 1354, z późn. zm.
8
Projekt nowelizacji ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania został przyjęty przez Sejm 10 czerwca 2011 r., tymczasem w lipcu 2011 r. (zakończenie pracy
nad artykułem) prace legislacyjne jeszcze trwały.
9
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin...
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czy pozostającego do spłaty kredytu nie mogą być uzależniane w umowie kredytu
od zmian kursów walut.
Warto zauważyć, że od początku istnienia programu, tj. od stycznia 2007 r.,
z preferencyjnych kredytów skorzystało ponad 100 tys. rodzin, a wartość udzielonych kredytów wyniosła blisko 18 mld zł10. Dane te, wg stanu na dzień 18 kwietnia
2011 r., przekazał Bank Gospodarstwa Krajowego pilotujący program. Oznacza
to, że dzięki prokonsumenckiej polityce państwa przynajmniej 100 tys. gospodarstw domowych uniknęło ryzyka związanego z brakiem stabilności kursów walut czy brakiem umiaru części banków w ustalaniu spreadów walutowych.

2.2. Starania Ministerstwa Gospodarki
Temat spreadów walutowych stał się tematem ogólnopaństwowym i prawie
wszystkie liczące się w kraju opcje polityczne przedstawiły w tej kwestii propozycje rozwiązań11.
Ministerstwo Gospodarki konsultuje i analizuje inicjatywy w tym zakresie.
Nie brakuje też głosów krytycznych. Organizacja pracodawców PKPP Lewiatan
jest zdecydowanie przeciwna jakimkolwiek regulacjom dotyczącym spreadów,
uważając, że doprowadzą one do ograniczenia wolności gospodarczej12.
Związek Banków Polskich uważa zagadnienie spreadu walutowego za dostatecznie określone w Rekomendacji S II, dotyczącej dobrych praktyk w zakresie
ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie, wydanej przez Komisję
Nadzoru Finansowego13. Zdaniem ZBP nowelizacja ustawy Prawo bankowe może
pogorszyć konkurencyjność i ograniczy możliwość kształtowania cen14.
Na jeszcze jeden aspekt w ramach propozycji rozstrzygnięć kontrowersji
dotyczących spreadów walutowych zwrócił uwagę Prezes Narodowego Banku
Polskiego Marek Belka. Spready walutowe nie są częścią umów kredytowych,
co powoduje, że z perspektywy dobrze funkcjonującego rynku finansowego taki
brak przejrzystości warunków kredytowania jest nie do przyjęcia15.
Sto tysięcy kredytów w programie „Rodzina na swoim”, http://www.bgk.com.pl/aktualnosci/
19-04-2011-sto-tysiecy-kredytow-w-programie-rodzina-na-swoim [7.06.2011].
11
Belka: Należy się przyjrzeć problemowi spreadów walutowych, http://www.bankier.pl/wiadomosc/Belka-Nalezy-sie-przyjrzec-problemowi-spreadow-walutowych-2370885.html [6.07.2011].
12
Lewiatan: Ograniczenie spreadów może być sprzeczne z konstytucją, http://www.bankier.
pl/wiadomosc/Lewiatan-Ograniczenie-spreadow-moze-byc-sprzeczne-z-konstytucja-2296121.html
[5.03.2011].
13
Spread pod ścisłym nadzorem, http://www.zbp.pl/site.php?s=MTMzOTAyMDE= [13.01.
2011].
14
Ministerstwo gospodarki ostro zabrało się za wygórowane spready walutowe, http://www.
polskatimes.pl/pieniadze/375236,ministerstwo-gospodarki-ostro-zabralo-sie-za-wygorowane,id,t.
html [21.05.2011].
15
Belka: Należy się przyjrzeć..., op. cit.
10
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Ostatecznie, po trwających co najmniej kilka miesięcy konsultacjach, Ministerstwo Gospodarki zdecydowało się na zaproponowanie zmiany powodującej
przeliczanie rat kredytów walutowych przy zastosowaniu średniego kursu NBP
z dnia poprzedzającego dzień spłaty. Również przy wypłacie kredytu walutowego w złotych lub jego transzy byłby stosowany kurs NBP16. Kolejna brana pod
uwagę propozycja miałaby korelować z wydaną wcześniej Rekomendacją S (II),
sprowadzając zmiany do zobowiązania banków do przyjmowania spłat rat kredytów w walucie udzielenia bądź indeksowania kredytu (taka możliwość istnieje
już obecnie, ale banki stosują zaporowe dla kredytobiorców warunki, ustalając
wysokie opłaty za aneksy sporządzane do umów kredytowych).
Najmniej restrykcyjny dla banków projekt jednej z opcji politycznych zakłada konieczność informowania kredytobiorcy o wysokości spreadu poprzez odpowiedni zapis w umowie kredytu. Informacja ta mogłaby stać się dość prostym
i przejrzystym narzędziem służącym optymalnemu wyborowi spośród ofert kredytowych banków.
Konsekwencją opisanych wyżej inicjatyw zmierzających do nowelizacji ustawy Prawo bankowe lub/i ustawy o kredycie konsumenckim byłoby zniwelowanie
asymetrii wiedzy na temat kosztów kredytu. Dotychczasowe relacje bank – klient,
nawet te wspierane ustawą „antylichwiarską”17 i rekomendacjami KNF, nie dają
kredytobiorcy szansy na pełną informację.

3. Działania instytucji nadzorczych
ograniczające wielkość kredytów walutowych
Zadaniem instytucji nadzorczych jest zapewnienie bezpieczeństwa prawnego, stabilności i przejrzystości funkcjonowania rynku finansowego oraz ochrony
interesów uczestników tego rynku, a także identyfikacja i ograniczanie ryzyk występujących po stronie poszczególnych banków, systemu bankowego oraz gospodarczego kraju.
Nadrzędne zadanie nadzoru, czyli zapewnienie stabilności systemu bankowego, nie powinno stać w sprzeczności z zagwarantowaniem bankom elastyczności
i swobody w podejmowaniu decyzji biznesowych oraz równych warunków i zasad uczestnictwa w rynku finansowym18. Dbając o szeroko pojmowane interesy
Ministerstwo gospodarki ostro zabrało się..., op. cit.
Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim, Dz.U. nr 100, poz. 1081, z późn.
zm. Od 18 grudnia 2011 r. wejdzie w życie nowelizacja zmieniająca kluczowe parametry dotychczasowej ustawy, m.in. wydłużenie terminu odstąpienia od umowy z 10 do 14 dni, zmiana maksymalnej
wysokości kredytu konsumenckiego z 80 do 255,5 tys. zł, wprowadzenie formularza informacyjnego, który ma zawierać wszystkie podstawowe informacje o kredycie i związanych z nim kosztach.
18
E. Rutkowska, Nadzór bankowy, nadzór skonsolidowany i nadzór uzupełniający, w: Nadzór
administracyjny: od prewencji do weryfikacji, red. C. Kociński, Wyd. Dolnośląskiej Wyższej Szkoły
Służb Publicznych „Asesor”, Wrocław 2006, s. 247.
16
17
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sektora bankowego, nadzór nie pozostaje obojętny wobec problemów słabszego
uczestnika rynku finansowego, jakim są indywidualne gospodarstwa domowe.

3.1. Komisja Nadzoru Finansowego
Kluczową dla polskiego systemu bankowego instytucją nadzorczą jest Komisja Nadzoru Finansowego. Do końca 1997 r. funkcję kontrolno-nadzorczą wobec banków spełniał Narodowy Bank Polski. Zgodnie z postanowieniami ustawy
z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe od stycznia 1998 r. nadzór nad działalnością
banków sprawowała Komisja Nadzoru Bankowego (wyodrębniona w strukturze
NBP). Od 2008 r. funkcje KNB przejęła Komisja Nadzoru Finansowego, formalnie i strukturalnie niezależna od NBP.
Do zadań Komisji, oprócz sprawowania nadzoru nad rynkiem finansowym,
należy m.in. podejmowanie działań:
– służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego,
– mających na celu rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjności,
– edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego,
– mających na celu przygotowywanie projektów aktów prawnych w zakresie
nadzoru nad rynkiem finansowym19.
Środki dostępne Komisji Nadzoru Finansowego umożliwiają wszechstronny
wpływ na cały system. W związku z tym zauważa się, że w polskim prawie bankowym organ nadzoru pełni funkcje: licencyjną, regulacyjną, kontrolną, dyscyplinującą i prewencyjną20.
Oprócz wymienionych wyżej zadań Komisja Nadzoru Finansowego przygotowuje rekomendacje dla instytucjonalnych uczestników rynku finansowego21.
Nie są to źródła prawa, lecz opinie bądź zbiory dobrych praktyk. Banki nie są co
prawda zobowiązane do rygorystycznego stosowania przedstawianych rozwiązań,
19
Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, Dz.U. nr 157, poz. 1119,
z późn. zm.
20
R.W. Kaszubski, Funkcjonalne źródła prawa bankowego publicznego, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2006, s. 66.
21
Komisja Nadzoru Finansowego, aby realizować stawiane przed nią zadania, może także w razie potrzeby wydawać decyzje. Mogą one zobowiązywać bank do: podjęcia środków koniecznych
do przywrócenia płynności płatniczej lub osiągnięcia i przestrzegania norm płynności i dopuszczalnego ryzyka; zwiększenia funduszy własnych ponad wymogi kapitałowe wynikające ze szczegółowych zasad określonych dla wszystkich banków przez Komisję Nadzoru Finansowego; zaniechania
określonych form reklamy; opracowania i stosowania procedur, które zapewnią utrzymanie, bieżące
szacowanie i przegląd kapitału wewnętrznego oraz funkcjonowanie systemu zarządzania bankiem;
zastosowania szczególnych zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków lub
odpisów z tytułu utraty wartości aktywów, lub szczególnego traktowania aktywów przy obliczaniu
wymogów kapitałowych; ograniczenia ryzyka występującego w banku. Z. Ofiarski, Prawo bankowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008, s. 409.
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ale wprowadzają je do własnych regulacji, choćby w celu uniknięcia interwencji
i zarzutów ze strony nadzorcy. Z kolei forma rekomendacji pozwala bankom na
pewną swobodę w implementacji zaleceń do procedur wewnętrznych.
W zakresie ryzyka związanego z udzielaniem gospodarstwom domowym kredytów w walutach obcych Komisja Nadzoru Finansowego przygotowała dwie
rekomendacje: T i S. Trzeci dokument, w którym KNF zajmuje się ryzykiem walutowym, Rekomendacja I, ma istotne znaczenie, ale nie dla indywidualnych gospodarstw domowych, a dla banków.
3.1.1. Rekomendacja I
Rekomendacja I dotyczy wewnętrznych zasad zarządzania ryzykiem walutowym w bankach oraz zasad dokonywania przez banki operacji obciążonych ryzykiem walutowym22. Dokument ten wskazuje na ryzyko kursu walutowego jako
źródło niebezpieczeństwa pogorszenia się sytuacji finansowej banku wskutek niekorzystnej zmiany kursu walutowego. Ryzyko to jest związane z:
– niedopasowaniem odpowiednich pozycji aktywów i pasywów banku, których wartość wyrażona jest w walucie obcej,
– zawartymi transakcjami, tj. zmianą kursu walutowego pomiędzy dniem zawarcia transakcji a dniem, w którym otrzymywana jest płatność (ryzyko kursowe).
Rekomendacja I zwraca bankom uwagę na istotne dla ich działalności ryzyko walutowe, choć nie jest ono związane bezpośrednio z udzielaniem kredytów
w walutach obcych. Dokument ten wymieniono ze względu na to, że w kontekście
omawianego zagadnienia pokazuje szeroki obszar wpływu ryzyka walutowego na
działalność banków.
Zalecenia Rekomendacji I nie mają bezpośredniego przełożenia na wymagania wobec kredytobiorców. Inaczej jest w przypadku Rekomendacji T i S.
3.1.2. Rekomendacja T
Rekomendacja T dotyczy dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem
kredytów detalicznych i składa się z 25 rekomendacji szczegółowych. Została
uchwalona w lutym 2010 r., a jej postanowienia powinny zostać wprowadzone
w bankach do sierpnia (LtV, informacja o spreadach, spłata rat w walucie kredytu), a w odniesieniu do części zapisów (m.in. stosunek całkowitego zadłużenia do
dochodów) – do grudnia 2011 r. W zarządzaniu ryzykiem bank powinien brać pod
uwagę wymóg stabilności i ostrożności przejawiający się m.in. uwzględnianiem
22
Komisja Nadzoru Finansowego, Rekomendacja I dotycząca zarządzania ryzykiem walutowym w bankach oraz zasad dokonywania przez banki operacji obciążonych ryzykiem walutowym, Warszawa 2010, http://www.knf.gov.pl/regulacje/praktyka/rekomendacje/rekomendacje.html
[18.06.2011].
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w zasadach polityki kredytowej długoterminowej perspektywy zarządzania ryzykiem, wrażliwości na zmiany warunków otoczenia oraz oddziaływania na poziom
ryzyka kredytowego poprzez wpływ na dobór klientów banku23.
Główne cele rekomendacji można sprowadzić do trzech kluczowych funkcji:
1) funkcja chroniąca kredytobiorców przed nadmiernym zadłużeniem:
a) wysokość miesięcznej raty wszystkich spłacanych kredytów nie powinna przekraczać: 50% dochodu netto w przypadku klientów, którzy osiągają
dochody na poziomie przeciętnego wynagrodzenia; 65% dochodu netto w przypadkach klientów lepiej sytuowanych;
b) wkład własny kredytobiorcy powinien wynosić nie mniej niż: 10%
w przypadku kredytów walutowych zaciąganych na okres do 5 lat; 20% w przypadku kredytów walutowych zaciąganych na okres powyżej 5 lat;
2) funkcja informacyjna i ostrożnościowa:
a) banki powinny posiadać systemy informacyjne, bazy danych oraz narzędzia analityczne wspierające pomiar poziomu ryzyka związanego z kredytami
detalicznymi,
b) przed zawarciem umowy klient powinien otrzymać wszystkie informacje istotne dla oceny ryzyka i kosztów związanych z zawarciem umowy, w tym
informacje o ryzyku walutowym i wpływie spreadu na obciążenia z tytułu spłaty
kredytu, ryzyku zmiennej stopy procentowej oraz ryzyku zmiany cen rynkowych
zabezpieczeń,
c) banki zostały zobowiązane do przeprowadzania testów wrażliwości
skrajnych warunków badających kredytobiorców na zmiany warunków makroekonomicznych;
3) funkcja zabezpieczająca przed ryzykiem kursowym i przekroczeniem założonego LtV24:
a) w przypadku udzielania kredytu klientowi uzyskującemu dochody
w walucie innej niż waluta kredytu bank powinien analizować zdolność kredytową przy założeniu, że stopa procentowa dla kredytu walutowego jest równa co
najmniej stopie procentowej dla kredytu złotowego, a kapitał kredytu większy
o 20%,
b) maksymalne poziomy wskaźnika LtV powinny zostać określone w wewnętrznych procedurach banku po uwzględnieniu kryteriów wymienionych w rekomendacji 18.
W rekomendacji 23 Komisja Nadzoru Finansowego odniosła się do spreadów
walutowych. By pozwolić na porównanie stosowanych przez banki zasad polityki
23
Komisja Nadzoru Finansowego, Rekomendacja T dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych, Warszawa, luty 2010, http://www.knf.gov.
pl/regulacje/praktyka/rekomendacje/rekomendacje.html [19.06.2011].
24
LtV (ang. Loan to Value) – wskaźnik wyrażający stosunek wysokości ekspozycji kredytowej
do wartości zabezpieczenia, wyrażony w procentach. Por. Komisja Nadzoru Finansowego, Rekomendacja T..., op. cit.
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dotyczących wyznaczania spreadów, bank powinien zapewnić klientom możliwość nieodpłatnego dostępu do informacji o kursach walutowych stosowanych
przez bank. Dane te bank powinien przedstawiać w postaci zestawień:
– stosowanych przez bank kursów kupna i sprzedaży waluty obcej,
– stosowanych przez bank spreadów walutowych.
Informacje powinny dotyczyć wszystkich publikowanych przez bank tabel
kursów walut obcych z okresów spłaty czynnych kredytów.
Rekomendacja 24 wzmacnia prawa kredytobiorcy do swobodnego wyboru sposobu spłaty raty kredytu walutowego. W przypadku kredytu indeksowanego kursem waluty obcej bank powinien, na życzenie klienta, zagwarantować
w umowie możliwość uruchomienia i spłaty kredytu w walucie, do jakiej kredyt
jest indeksowany. Szczególnie ważne wydaje się zastrzeżenie uniemożliwiające
bankom wprowadzanie w związku z tym warunków oraz obowiązku ponoszenia
kosztów, które mogłyby utrudniać klientowi skorzystanie z takiej możliwości.
3.1.3. Rekomendacja S
Rekomendacja S, uchwalona w styczniu 2011 r., dotyczy dobrych praktyk
w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi finansującymi nieruchomości
oraz zabezpieczonymi hipotecznie (Rekomendacja T zajmuje się wszystkimi ekspozycjami kredytowymi, bez względu na cel i przedmiot kredytowania) i składa
się z 21 rekomendacji szczegółowych25. Jej założenia powinny być implementowane w bankach od lipca 2011 r., a w odniesieniu do części założeń (m.in. wymaganie wkładów własnych, obliczanie zdolności kredytowej jak dla okresu 25 lat
spłat, obciążenie dochodu ratą nieprzekraczającą 42%) – od grudnia 2011 r.
Prace nad Rekomendacją S zapoczątkowała w 2006 r. Komisja Nadzoru
Bankowego (po zmianie w 2008 r.: Komisja Nadzoru Finansowego). Od lipca
2006 r. Rekomendacja S wprowadzała zaostrzone zasady określania zdolności
kredytowej osób zamierzających zaciągnąć zobowiązania kredytowe denominowane w walucie obcej. Posunięcie to miało wówczas ograniczyć portfele kredytów
walutowych w bankach. Nowelizacja Rekomendacji S, nazywana Rekomendacją
S (II), została uchwalona w grudniu 2008 r. Dokument ten określał m.in. zasady
badania zdolności kredytowej klientów chcących zaciągnąć kredyt hipoteczny
w walucie obcej. Obliczenia miały uwzględniać kwotę wnioskowanego kredytu
powiększoną o 20% oraz oprocentowanie jak dla kredytu złotowego. Na wprowadzenie tego sposobu badania zdolności kredytowej banki miały czas do kwietnia
2009 r. Od lipca 2009 r. miały już preferować kredyty złotowe w swojej ofercie,
25
Komisja Nadzoru Finansowego, Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi finansującymi nieruchomości oraz zabezpieczonymi hipotecznie, Warszawa, styczeń 2011, http://www.knf.gov.pl/regulacje/praktyka/rekomendacje/rekomendacje.html [19.06.2011].
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informować kredytobiorców o zasadach ustalania spreadów walutowych oraz
umożliwiać dokonywanie spłat rat kredytów walutowych w walucie kredytu.
Najważniejsze postanowienia Rekomendacji S ze stycznia 2011 r. sprowadzają się do kilku istotnych zaleceń:
– bank musi przedstawić klientowi w pierwszej kolejności propozycję kredytu w złotówkach, poinformować o ryzyku walutowym oraz podać wyniki symulacji zmiany wysokości rat w przypadku wahań kursu walutowego,
– w przypadku kredytów zaciąganych na 30-40 lat zdolność kredytowa powinna być ustalana dla okresu spłat wynoszącego maksymalnie 25 lat, mimo
możliwości zaproponowania klientowi przez bank dłuższego okresu spłat,
– miesięczna rata nie powinna przekraczać 42% dochodu netto kredytobiorcy
(zaostrzenie w stosunku do Rekomendacji T),
– przy ubieganiu się o kredyt w walucie innej niż polski złoty kredytobiorca
musi wykazać zdolność kredytową na kwotę o 20% wyższą od wnioskowanej.
Rekomendacja 11 wskazuje bankom założenia, jakimi powinny się kierować,
oferując produkt i weryfikując wnioskodawcę. Banki powinny dążyć do ograniczenia ekspozycji kredytobiorcy na ryzyko walutowe w szczególności poprzez:
– zapewnienie zgodności waluty kredytu oraz przychodów, z których będzie
spłacana,
– kierowanie oferty produktów walutowych do grupy kredytobiorców, których sytuacja finansowa pozwala na wysoki poziom absorpcji tego ryzyka, oraz
wprowadzenie wewnętrznych limitów istotnie ograniczających skalę ekspozycji
kredytobiorców na ryzyko walutowe.
Należy pamiętać, że Rekomendacja S, pomimo zawężonego zakresu oddziaływania (kredyty finansujące nieruchomości i zabezpieczone hipotecznie) w rzeczywistości dotyczy niemal całości portfeli kredytów walutowych w bankach,
ponieważ zdecydowana większość kredytów niezłotowych jest udzielana właśnie
na cele związane z rynkiem nieruchomości.

3.2. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów26 reguluje zasady uczciwej konkurencji wśród przedsiębiorców i prowadzi postępowania administracyjne w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Nie jest instytucją
nadzorczą, ale zakres jego działalności lokuje go w gronie instytucji dbających
o bezpieczeństwo, także klientów banków. UOKiK inicjuje ponadto prace legislacyjne nad tworzeniem i nowelizacją przepisów dotyczących konsumentów.
26
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz.U. nr 50,
poz. 331, z późn. zm.
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W przypadkach naruszenia interesów klientów banków urząd ten prowadzi
postępowania o uznanie postanowień wzorców umownych stosowanych w bankach za niedozwolone. W następstwie prawomocnych wyroków Sądu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów te z zapisów umów, które uznano za niedopuszczalne, zostają wpisane do Rejestru klauzul niedozwolonych (rejestr jest dostępny na
stronie internetowej urzędu27).
Kredyty w walutach obcych były w ciągu ostatnich lat kilkakrotnie przedmiotem kontroli urzędu, jednak początkowo (wypowiedź prezesa z 4 lipca 2006 r.)
uznano, że w kwestiach spreadów walutowych nie są potrzebne działania regulujące, lecz edukujące kredytobiorców oraz że działania takie powinny być prowadzone przez banki28.
Stanowisko urzędu dość szybko uległo zmianie – we wrześniu 2009 r. poinformowano opinię publiczną o efektach badania umów i regulaminów w 17 bankach. W umowach stwierdzono m.in. brak precyzyjnych zasad ustalania spreadów
walutowych29, uznając to za znaczące niedoinformowanie kredytobiorców.

3.3. Narodowy Bank Polski
Podstawowym zadaniem Narodowego Banku Polskiego jest utrzymanie stabilnego poziomu cen. Nie mniej ważnym celem jest dbałość o stabilność systemu
finansowego. W ramach pełnionych funkcji nadzorczych i regulacyjnych bank
centralny dba o płynność, sprawność oraz bezpieczeństwo systemu płatniczego30.
Szczególnego znaczenia nabiera działalność NBP w sytuacjach kryzysowych.
Trudnym okresem w działalności banków krajowych był niedawny kryzys
ekonomiczny, w tym blisko półroczny czas przełomu 2008 i 2009 r. Toksyczne
papiery wartościowe, wprowadzone do światowego systemu finansowego, spowodowały zdecydowany spadek wzajemnego zaufania pomiędzy bankami, które
w ten sposób pozbawiły się nawzajem możliwości finansowania akcji kredytowych31. W tej sytuacji przede wszystkim banki centralne zapewniały płynność
rynku pieniężnego poprzez udzielanie pożyczek prywatnym instytucjom finansowym. Działania takie prowadził także Narodowy Bank Polski, wspomagając
pożyczkami funkcjonujące w kraju banki, dzięki czemu pozwolił im utrzymać
płynność finansową. Pomoc ta dotyczyła głównie waluty szwajcarskiej.
Rejestr klauzul niedozwolonych, http://www.uokik.gov.pl [25.06.2011].
Kredyty walutowe, komentarz z dnia 4.07.2006 r., http://www.uokik.gov.pl [24.06.2011].
29
M. Krześniak, Spready walutowe pod kontrolą UOKiK?, http://www.rp.pl/artykul/367503.
html [24.06.2011].
30
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/o_nbp/o_nbp.html [25.06.2011].
31
B. Nowosielska, Wpływ kryzysu ekonomicznego (2007-2009) na rozwój kredytów dla konsumentów w polskim systemie bankowym, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu” 2010, nr 16, s. 93.
27
28
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3.4. Polityka monetarna Rady Polityki Pieniężnej
wobec kredytów walutowych
Rada Polityki Pieniężnej, konstytucyjny organ Narodowego Banku Polskiego,
pełni zadania o kluczowym znaczeniu dla kształtowania ładu pieniężnego w państwie32. Wśród wielu ustawowych zadań33 RPP opracowuje, ustalane corocznie,
założenia polityki pieniężnej. Na cyklicznych posiedzeniach członkowie Rady
analizują bieżącą sytuację w kraju i na świecie, odnosząc się do wskaźników
wzrostu cen konsumpcyjnych, danych dotyczących produkcji przemysłowej,
sprzedaży detalicznej, wzrostu zatrudnienia, spadku bezrobocia czy wysokości
wynagrodzeń. Od 2006 r. Rada Polityki Pieniężnej dostrzega zmieniającą sie
dynamikę kredytów dla gospodarstw domowych, zarówno w zakresie kredytów
konsumpcyjnych, jak i kredytów mieszkaniowych (walutowych)34. W zależności
od sytuacji makroekonomicznej w kraju w niektórych okresach Rada zaleca/oczekuje zahamowania wzrostu kredytów walutowych dla gospodarstw domowych.
Według Rady działania te mogą pozytywnie wpłynąć na stabilność makroekonomiczną, a także przyczynić się do zwiększenia efektywności mechanizmu transmisji monetarnej.
Zwiększająca się w bankach wielkość portfela kredytów walutowych osłabia założenia polityki RPP. Prosty mechanizm podwyższania stóp procentowych
w złotych (zniechęcający potencjalnych kredytobiorców) nie skutkuje analogicznym wzrostem stóp procentowych kredytów w walutach obcych, a więc nie
powoduje obniżenia popytu na ten rodzaj kredytów. Oprocentowanie kredytów
walutowych zależy bowiem m.in. od stóp procentowych w danej walucie i może
– przeciwnie do zamierzeń RPP – powodować wzrost popytu na nie.

4. Zadłużenie polskich gospodarstw domowych
w walutach obcych w latach 2006-2010
Powszechną formą funkcjonowania gospodarstw domowych jest zaciąganie
przez nie zobowiązań finansowych. Kredyty i pożyczki pomagają w nabyciu niedostępnych przy wykorzystaniu bieżących dochodów dóbr czy spełnieniu mniej
materialnych, acz kosztownych marzeń. Dla gospodarki jest to zachowanie bardzo pożądane.
M. Zdyb, Rada Polityki Pieniężnej, w: Prawo administracyjne ustrojowe. Podmioty administracji publicznej, red. J. Stelmasiak, J. Szreniawski, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz –
Lublin 2002, s. 66.
33
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, Dz.U. z 2005 r. nr 1, poz. 2.
34
Komunikaty z posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej, http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/polityka_pieniezna/dokumenty/komunikaty_rpp.html [7.07.2011].
32
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Z perspektywy ekonomicznej gospodarstwa domowe nie zawsze podejmują
decyzje racjonalne. Często jednak mimo starań ostateczne rozstrzygnięcia warunkowane są ograniczonym dostępem do informacji, niewystarczającymi środkami
czy brakiem doświadczenia35. Problem zaczyna być znaczący, gdy zadłużenie jest
nadmierne. Ma to miejsce wtedy, kiedy niemożliwa jest spłata wszystkich zobowiązań w całości i o czasie lub kiedy dochód gospodarstwa domowego pomimo
obniżenia standardu życiowego jest niewystarczający, by regulować wszystkie
zobowiązania przez dłuższy czas36.
Pogłębiające się trudności finansowe mogą doprowadzić gospodarstwo domowe do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Dłużnika uważa się za niewypłacalnego, jeśli nie wykonuje swych wymagalnych zobowiązań pieniężnych37. Musi
on jednak dysponować przynajmniej kwotą niezbędną do opłacenia kosztów postępowania sądowego, w przeciwnym razie sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości.
Kredyty udzielane w walutach obcych, przy niesprzyjających kredytobiorcy
warunkach, mogły stać się powodem zwiększenia liczby rozpatrywanych przez
sądy wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckich.
Działania instytucji nadzorczych zmierzających do preferowania kredytów
w polskich złotych okazały się być dla większości banków działaniami profilaktycznymi (tab. 5).
Tabela 5. Wartość kredytów dla gospodarstw domowych
Kredyty dla gospodarstw
domowych udzielone
przez banki komercyjne
ogółem
w tym kredyty w PLN
kredyty walutowe

2006
183,4
133,4/72,7
50,0/27,3

Wartość kredytów (mld PLN)/
udział kredytów walut w portfelu (%)
2007
2008
2009
254,2
368,6
412,5
189,1/74,4 216,6/58,8 255,1/61,8
65,1/25,6 152,0/41,2 157,4/38,2

2010
475,4
290,8/61,2
184,6/38,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportów o sytuacji banków w latach 2006-2010, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2010.

W latach 2006-2010 znaczący był przyrost kredytów dla gospodarstw domowych. Traktując poziom udzielonych kredytów w 2006 r. za wartość bazową, można stwierdzić, że w roku następnym wartość kredytów wzrosła o 38%,
w 2008 – o 100%, w 2009 r. popyt na tę formę finansowania wzrósł o 125%, aby
w 2010 r. osiągnąć 160% przyjętego odniesienia. Przyrost wartości kredytów rok
35
B. Świecka, Niewypłacalność gospodarstw domowych. Przyczyny – skutki – przeciwdziałanie, Difin, Warszawa 2009, s. 45.
36
Ibidem, s.103.
37
Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, Dz.U. z 2009 r. nr 175,
poz. 1361, z późn. zm.
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do roku pokazuje o 38% większą wartość umów kredytowych w 2007 r., o 45%
w 2008 r., ale tylko 12% w 2009 r. i 15% w 2010 r.
Wzrastał też procentowy udział kredytów zaciąganych w walutach obcych,
przy czym w najlepszym 2010 r. nie przekroczył 39% kredytów dla gospodarstw domowych ogółem (przed nowelizacją Rekomendacji S Komisja Nadzoru
Finansowego rozważała projekt udziału maksymalnie 50% zobowiązań walutowych w całym portfelu kredytowym banku, ostatecznie jednak inicjatywa ta nie
zyskała aprobaty).
W połowie 2009 r. banki miały już, bazując na Rekomendacji S (II), przekazywać kredytobiorcom rozszerzoną informację na temat spreadów walutowych
i zachęcać do zaciągania zobowiązań w rodzimej walucie. Analizując dane z lat
2009 i 2010, trudno oprzeć się wrażeniu, że albo banki nie wykazały dostatecznej determinacji w realizacji narzuconych regulacji, albo kredytobiorcy okazali
się bardzo samodzielni w podejmowaniu decyzji kredytowych. Wartość kredytów
walutowych, pomijając rok 2008, zamiast obniżyć swój udział w całym portfelu
kredytowym, wzrosła, w konsekwencji czego zmniejszył się udział kredytów złotowych.
Dziwić może znaczący wzrost wartości akcji kredytowych, w tym ekspozycji walutowych, w 2008 r., w środku zawirowań kryzysowych, gdy w Stanach
Zjednoczonych upadłość ogłaszał jeden z najstarszych banków, Lehman Brothers.
Paradoksalnie przyczyną nagłej skłonności gospodarstw domowych do zadłużania się mogła być zapowiedź wprowadzenia Rekomendacji S (II). Stopa bezrobocia z tego okresu także częściowo wyjaśnia optymistyczne podejście kredytobiorców do zadłużenia w bankach (tab. 7). Z drugiej jednak strony polski system
bankowy okazał się być dobrze przygotowany na sytuacje kryzysowe. Gdyby nie
rozprzestrzenianie się kryzysu i trwający kilka miesięcy spadek wzajemnego zaufania dotychczasowych partnerów rynku międzybankowego, sytuacja w Polsce
przebiegałaby niemal bez zakłóceń. Stąd też decyzje gospodarstw domowych
o zdystansowaniu się do zadłużania nie zdominowały rynku kredytów i pojawiły
się z opóźnieniem w stosunku do kryzysu na świecie.
W tabeli 6 zaprezentowano dane dotyczące kredytów zagrożonych, których
spłata przekracza możliwości poszczególnych gospodarstw domowych.
Procentowy udział kredytów zagrożonych w ogólnej puli kredytów, zaprezentowany w kolejnych latach, wskazuje na zróżnicowanie w krótkich, rocznych okresach. Bardzo wysoki, 5,5-proc. udział złych kredytów utrzymuje się
w 2006 r., podobnie w 2007 r., tylko nieznacznie obniża się w 2008 r. (co koreluje
z mniejszą stopą bezrobocia w tym czasie). Rok 2009, kończący ostatni kryzys
ekonomiczny, i 2010 to czas znaczących kłopotów gospodarstw domowych, gdy
nieterminowe spłaty są udziałem odpowiednio 6% i ponad 7% zadłużonych.
Rozwojowy charakter trwającego na świecie kryzysu zwiększał trudności
w określeniu optymalnej zdolności kredytowej potencjalnych kredytobiorców.
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Tabela 6. Kredyty zagrożone gospodarstw domowych
Struktura
kredytów zagrożonych
Kredyty ogółem
zagrożone
w tym kredyty mieszkaniowe
złotowe
walutowe
kredyty konsumpcyjne
pozostałe

Wartość (mld PLN)/udział w portfelu (%)
2006
183,4
10,2/5,5
1,6
0,8
0,5/5,8
6,2
2,4

2007
254,2
10,4/4,1
1,4
0,9
0,5/0,2
6,7
2,3

2008
368,6
13,0/3,5
2,0
1,2
0,8/0,2
9,0
2,0

2009
412,5
24,9/6,0
3,2
1,7
1,5/0,4
17,2
4,5

2010
475,4
34,1/7,2
4,9
2,8
2,1/0,4
23,2
6,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportów o sytuacji banków..., op. cit.

Nie można też zapominać o wysokiej stopie bezrobocia rejestrowanego (tab. 7),
które w sposób naturalny wywiera wpływ na decyzje gospodarstw domowych
o przeznaczeniu niejednokrotnie mocno ograniczonych środków pieniężnych.
Tabela 7. Bezrobocie
Badany okres
2010 XII
2010 VI
2009 XII
2009 VI
2008 XII
2008 VI
2007 XII
2007 VI
2006 XII
2006 VI

Liczba bezrobotnych
zarejestrowanych (tys.)
1954,7
1843,9
1892,7
1658,7
1473,8
1455,3
1746,6
1895,1
2309,4
2487,6

Stopa bezrobocia
rejestrowanego (%)
12,3
11,7
12,1
10,7
9,5
9,4
11,2
12,3
14,8
15,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Stopa bezrobocia w latach 1990-2010, www.stat.gov.pl/gus/
5840_677_PLK_HTML.htm [2.07.2011].

Zagrożone kredyty w walutach obcych stanowią, pomijając rok 2006, znikomy odsetek całego portfela złych kredytów. Mimo to w latach 2009 i 2010 ich
wartość się zwiększyła, co było niezamierzonym efektem implementowania przez
banki postanowień Rekomendacji S (II).
Preferencje gospodarstw domowych przy wyborze waluty kredytu zaprezentowano w tabeli 8. Z uwagi na brak danych odpowiadających przyjętej metodyce
prezentacji waluty kredytów analizę zawężono do okresu trzyletniego.
Największą popularnością wśród kredytobiorców cieszyły się umowy kredytowe udzielane we frankach szwajcarskich. Na drugim miejscu pod względem
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Tabela 8. Preferencje gospodarstw domowych przy wyborze waluty kredytu
Rodzaje kredytów

Kredyty dla gospodarstw domowych
ogółem
Struktura kredytów według waluty
w tym kredyty złotowe
kredyty walutowe
EUR
CHF
inne

Wartość nominalna (mld PLN) / udział w portfelu (%)
2006

2007

2008

2009

2010

183,4

254,2

368,6

412,5

475,4

133,4
50,0
b.d.
b.d.
b.d.

189,1
65,1
b.d.
b.d.
b.d.

218,7
149,9
4,2
132,8
12,9

257,1
155,4
9,9
134,1
11,4

290,8
184,6
22,0
148,6
14,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportów o sytuacji banków..., op. cit.

wyborów dokonywanych przez gospodarstwa domowe uplasowały się inne waluty, w tym dolar amerykański. Trzecią chętnie wybieraną walutą było euro.
Wzrost (zamiast spadek) wielkości zadłużenia w walutach obcych, zwłaszcza
we franku szwajcarskim, miał swoje źródło w promocyjnych marżach oferowanych przez banki, niższym oprocentowaniu i niskim kursie waluty.
Kredyty walutowe oprocentowane są niżej niż wyrażone w walucie krajowej – zasada ta, usankcjonowana w Rekomendacji S (II), stała się wyznacznikiem
przy ustalaniu zdolności kredytowej wnioskodawców (jak dla oprocentowania
wyższego, złotowego). Jednak zadłużanie się w walucie obcej, pomimo niskiego oprocentowania (i niższej comiesięcznej raty), wiąże się dla kredytobiorcy
otrzymującego dochody w złotych z dodatkowym ryzykiem wynikającym ze
zmienności kursów walut. Z pozycji klienta detalicznego zarządzanie ryzykiem
walutowym jest praktycznie niemożliwe, stąd wyprzedzające regulacje nadzorcze
chroniące słabszych uczestników rynku finansowego poprzez ograniczanie udzielania kredytów walutowych.

Podsumowanie
Rozwój kryzysu subprime, niestabilność kursów walutowych i generowane
w związku z tym większe ryzyko kredytowe oraz rozpoczęcie przez Radę Polityki
Pieniężnej procesu zacieśniania polityki monetarnej wpłynęły na zrewidowanie
polityki kredytowej banków i postawy klientów.
Zauważalne zaostrzenie polityki kredytowej banków nastąpiło wraz z końcem 2008 r., w konsekwencji rygorów, jakie na banki nałożyła Komisja Nadzoru
Finansowego, wprowadzając Rekomendację S (II), a niedługo potem nową Rekomendację S. Wzrastała także świadomość oddziaływania na banki kryzysu eko-
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nomicznego. W większym niż dotąd stopniu zaznaczyła się w tym okresie niestabilność kursów walutowych.
Próba analizy sytuacji po implementacji rozwiązań nadzorczych, ograniczających udzielanie gospodarstwom domowym kredytów w walutach obcych, która
miała pozwolić na ocenę efektywności wprowadzonych rozwiązań, nie zakończyła się jednoznacznymi wnioskami. Wydaje się, że ocena byłaby bardziej kompletna po upływie kolejnego roku od wprowadzenia rekomendacji. W obecnym
stanie rzeczy efektywność działań instytucji nadzorczych nie została w pełni potwierdzona. Jedynie tak radykalne rozwiązanie, jak ustawowe ograniczenie waluty kredytu do polskich złotych w programie „Rodzina na swoim”, spowodowało rzeczywiste udzielanie wskazanej grupie gospodarstw domowych kredytów
w walucie krajowej.
Zapisy Rekomendacji S (II) nie wzbudziły takiego respektu ani w bankach,
ani u kredytobiorców. Wartość kredytów walutowych wzrastała w czasie, gdy powinna być ograniczana. Wprawdzie udział kredytów złotowych w latach 2008-2010 przewyższał udział kredytów walutowych w całościowym portfelu kredytowym, ale nie można stwierdzić, że ich przyrost został zatrzymany czy chociaż
ograniczony. Natomiast wielkość walutowych kredytów zagrożonych utrzymuje
się na dobrym, umiarkowanym poziomie.
Nasuwa się więc wniosek, że zapowiadane obostrzenia nie powodują wstrzymywania akcji kredytowych, są raczej narzędziem do ewolucyjnego niż rewolucyjnego ograniczania udzielania gospodarstwom domowym kredytów w walutach obcych38.
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Analiza jakości życia osób starszych
w kontekście uczestnictwa
w zajęciach rekreacyjnych realizowanych
w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Streszczenie. Jakość życia człowieka oznacza dobrostan związany z jego zdrowiem fizycznym
i psychicznym. Wpływają na niego obiektywne czynniki związane z warunkami mieszkaniowymi,
bezpieczeństwem społecznym czy rozwojem osobniczym. Jedną z form takiego rozwoju jest edukacja i aktywizacja osób starszych realizowana na Uniwersytetach Trzeciego Wieku. W artykule
porównano jakość życia osób uczestniczących w zajęciach UTW oraz osób, które w takich zajęciach
nie biorą udziału, oraz wykazano różnice w samoocenie jakości życia pomiędzy tymi grupami. Do
badania jakości życia użyto kwestionariusza The Nottingham Health Profile (NHP), w polskiej adaptacji językowej Kazimierza Wrześniewskiego. Do analizy statystycznej wyników badań użyto zaś
nieparametrycznego testu dla prób niezależnych Kołmogorowa-Smirnowa.
Słowa kluczowe: jakość życia, rekreacja, andragogika, gerontologia

Wstęp
Jakość życia człowieka oznacza stopień doskonałości związany z jego zdrowiem fizycznym i psychicznym, który określają standardy, wymogi oraz normy
wpływające bezpośrednio na funkcjonowanie jednostki.
Według Zofii Ratajczak jakość życia (quality of life) jest elementem zależności
pomiędzy samorealizacją i stopniem zaspokojenia własnych potrzeb a wymaganiami otoczenia. Kiedy istnieje równowaga między tymi czynnikami, jakość życia
danej jednostki jest zadowalająca1.
1
Z. Ratajczak, W pogoni za jakością życia. O psychologicznych kosztach radzenia sobie w sytuacjach kryzysu ekonomicznego, „Kolokwia Psychologiczne” 1993, nr 2.
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Jako elementy określające jakość życia Bogdan Suchodolski przyjmuje wartości ściśle związane z procesem osobistego rozwoju i aktywności oraz pełnieniem
przez człowieka pewnych ról i funkcji2. Typowe wartości określające jakość życia
można podzielić na trzy podstawowe grupy:
– wartości psychologiczno-moralne, do których należą poglądy filozoficzne
na życie, aktualna hierarchia wartości moralnych i ich rola w życiu osoby, wrodzone cechy psychiczne, nabyte cechy charakterologiczne, jak również sprawność psychofizyczna;
– wartości społeczno-kulturowe, takie jak: pochodzenie społeczne, wykształcenie, cechy nabyte, w tym hobby, umiejętności i zdolności, umiejętność współżycia międzyludzkiego i dotychczasowe doznania społeczno-kulturalne;
– wartości techniczno-ekonomiczne, do których można zaliczyć cechy naturalnego środowiska człowieka, cechy fizyczne (wiek, wzrost, waga, stan zdrowia,
skłonności, nawyki, uzależnienia) czy poziom zamożności mierzony stanem posiadanych zasobów3.
W celu uściślenia definicji jakości życia dla potrzeb medycyny stworzono pojęcie jakości życia uwarunkowanej zdrowiem (health-related quality of life –
HQOL). Tak ujęta jakość życia nawiązuje do definicji zdrowia zaproponowanej
przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), zgodnie z którą „zdrowie jest pełnym dobrostanem fizycznym, psychicznym i społecznym, a nie wyłącznie brakiem
choroby lub niedomagania”. Zgodnie z definicją WHO „jakość życia to dokonywana przez jednostkę subiektywna ocena swojej sytuacji życiowej w kontekście
uwarunkowań kulturowych i systemu wartości, celów, oczekiwań, standardów
i zainteresowań. Jest to koncepcja, która obejmuje kompleksowe widzenie człowieka w obszarze zdrowia fizycznego, kondycji psychicznej, poczucia autonomii,
relacji społecznych i osobistych przekonańz uwzględnieniem specyfiki środowiska, w którym jednostka żyje”4.
Zainteresowanie problematyką jakości życia ma swój początek w latach 60.
XX w. Pionierskie badania dotyczące subiektywnego aspektu jakości życia przeprowadził Angus Campbell, który próbował określić dobrostan psychologiczny
i jego uwarunkowania na podstawie subiektywnej oceny badanych i ich życiowych
doświadczeń5. Aktualnie istnieje wiele kwestionariuszy, które służą do badania jakości życia. Kwestionariusze ogólne służą do badania HQOL w szerokim zakreA. Bańka, R. Derbis, Psychologiczne i pedagogiczne wymiary jakości życia, Gemini, Poznań
– Częstochowa 1994.
3
H. Chojecki, Optymalizacja jakości. Metody psychologiczne, PWE, Warszawa 1974; B. Zboina, Jakość życia osób starszych, Stowarzyszenie „Nauka Edukacja Rozwój”, Ostrowiec Świetokrzyski 2008.
4
S. Chładzińska-Kiejna, Psychologiczna analiza zmian jakości życia u chorych poddanych
mechanicznej korekcji funkcji serca [praca doktorska], Akademia Medyczna, Wrocław 1999.
5
K. Baumann, Jakość życia w okresie późnej dorosłości – dyskurs teoretyczny, „Gerontologia
Polska” 2006, t. 14, nr 4, s. 165-171.
2
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sie. Najczęściej stosowanymi w Polsce kwestionariuszami są: WHOQOL, SF – 36
i NHP badająca jakość życia w 6 kategoriach.
Wiek XX to okres dynamicznych przemian demograficznych. Przemiany te
polegały głównie na przyroście liczby ludności, który był spowodowany spadkiem liczby zgonów i wydłużeniem się życia pomimo spadku liczby urodzeń.
Zmiany te doprowadziły do sytuacji, którą demografowie określają jako starzenie
się społeczeństwa6.
W 1998 r. Światowa Organizacja Zdrowia przyjęła i opublikowała strategię
„Zdrowie dla wszystkich w XXI wieku”, w której zdrowie ludzi starszych ujęto
w celu nr 5. Zakłada on, że do 2000 r. osoby w wieku powyżej 65 lat powinny
mieć możliwość satysfakcji ze swego pełnego potencjału zdrowotnego i pełnionej
roli społecznej7.
Długoletnia zależność między pracą zawodową, statusem społecznym oraz
zadowoleniem z pracy powoduje, że moment przejścia na emeryturę jest odczuwany jako kryzys. Przebiega on indywidualnie i jest bezpośrednio związany z rodzajem wykonywanej pracy i satysfakcją, którą osiągali obecni emeryci, pełniąc
różne role zawodowe. W każdym jednak przypadku powstaje czas wolny, który
należy prawidłowo wypełnić. Sposobem na rozbudzenie i uaktywnienie tej populacji jest ukierunkowana edukacja8. Jedną z form takiej edukacji i ogólnej aktywizacji starszych ludzi są Uniwersytety Trzeciego Wieku (UTW). Stwarzają
one możliwość ciągłego poszerzania wiedzy, pobudzają do aktywizacji społecznej w interesie jednostki i ogółu, ułatwiają nawiązywanie przyjaźni, zapewniają
możliwość dbania o kondycję fizyczną9.
Europejski ruch UTW narodził się we Francji. W 1972 r. w Tuluzie prof. Pierre
Vellas z Instytutu Nauk Społecznych stworzył pierwszy Uniwersytet Trzeciego
Wieku i wyznaczył jego główne cele. Profesor uważał, że:
– intelektualny i administracyjny potencjał uniwersytetów powinien być użyty do dalszego kształcenia ludzi starszych,
– UTW powinien być instytucją prowadzącą badania gerontologiczne w interesie ludzi starszych,
– jego rolą społeczną powinno być umożliwianie wymiany kulturalnej między generacjami oraz udział w prewencji geriatrycznej.
W Wiedniu w 1982 r. na światowym zgromadzeniu ONZ poświęconym sprawom ludzi starych zalecono szkołom wyższym, instytucjom państwowym, orga6
Przemiany demograficzne i jakość życia ludności miast, red. J. Słodczyk, D. Rajchel, Wyd.
Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2004.
7
A. Głębocka, M. Szarzyńska, Wsparcie społeczne a jakość życia ludzi starszych, „Gerontologia Polska” 2005, t. 13, nr 4.
8
„Czas ukoi nas?” Jakość życia i czas wolny we współczesnym społeczeństwie, red. W. Muszyński, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008.
9
Andragogika w ujęciu interdyscyplinarnym, red. W. Horyń, J. Maciejewski, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007.
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nizacjom społecznym i środkom masowego upowszechniania, by człowiek stary
nie musiał „żyć z piętnem upośledzenia fizycznego i psychicznego, a także by nie
był pozbawiony zadań i uznania”10.
W Polsce pierwszy UTW został powołany w Warszawie w 1975 r. przy Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Jego organizatorem była prof.
Halina Szwarc. Obecnie Uniwersytety Trzeciego Wieku działają głównie w miastach akademickich lub takich, w których znajdują się zamiejscowe filie szkół
wyższych z dużych miast. Prawną podstawą ich działania jest art. 4 ust. 2 ustawy
o szkolnictwie wyższym z dnia 12 września 1990 r.11, a formą prawną:
– sekcje lub inne agendy szkół wyższych (zdecydowana większość),
– stowarzyszenia, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach12.
Zasadniczym zadaniem UTW jest dążenie do utrzymania indywidualnego
dobrostanu psychofizycznego seniora oraz osiągnięcie należytej i godnej pozycji człowieka starszego w społeczeństwie. Drogą do realizacji tych zadań jest
edukacja, która może spełniać wiele funkcji: ćwiczyć umysł dla podtrzymania
ogólnej sprawności organizmu, integrować środowisko osób starszych z rówieśnikami oraz z innymi pokoleniami, przeciwdziałać osamotnieniu, przekazywać,
upowszechniać i aktualizować wiedzę, zapobiegać marginalizacji i wykluczaniu
ludzi starszych. Uniwersytety Trzeciego Wieku w Polsce wypracowały rozległe
i różnorodne formy działalności:
– formy oświatowe, takie jak: wykłady, ćwiczenia, seminaria, konwersatoria,
spotkania z ciekawymi ludźmi, lektoraty języków obcych oraz zebrania dyskusyjne w kołach zainteresowań;
– formy kulturalno-artystyczne, w tym udział w spektaklach teatralnych,
w koncertach w filharmonii, zwiedzanie muzeów i galerii; różne formy zajęć
twórczych realizowanych indywidualnie lub w kołach hobbystycznych związanych z działalnością edytorską; zespoły artystyczne, takie jak chóry, teatry amatorskie, kabarety;
– formy rekreacyjne i sportowe: gimnastyka rehabilitacyjna, ćwiczenia fizyczne, zajęcia na basenie, wyprawy piesze po okolicy, wycieczki autokarowe,
wyjazdy zagraniczne;
– formy działalności charytatywnej, np. wobec osób starszych, chorych dzieci, osób niepełnosprawnych – organizowanie akcji dobroczynnych, odwiedzanie
przez słuchaczy ludzi samotnych, wymagających pomocy;
– formy działalności towarzysko-rozrywkowej: spotkania plenerowe, spotkania towarzyskie z okazji różnych uroczystości czy rocznic historycznych.
10
T. Aleksander, Andragogika. Podręcznik akademicki, Wyd. Instytut Technologii Eksploatacji PIB, Radom – Kraków 2009.
11
Dz.U. nr 65, poz. 385, z późn. zm.
12
Dz.U. nr 20, poz. 104.

Analiza jakości życia osób starszych...

89

Zakres treści zajęć oświatowych w UTW jest niezwykle rozległy, zróżnicowany, stale poszerzany i urozmaicany. Dominują tematy dotyczące ochrony zdrowia,
historii, historii sztuki, nauki o literaturze i muzyce. Znaczną część zajmuje filozofia, psychologia, polityka, ekonomia, archeologia, wiedza o religii i wychowaniu. Ważnym elementem programów tych uniwersytetów jest również aktywność
fizyczna rozwijana w formie systematycznych zajęć rekreacyjnych. Należy ona
do najważniejszych bezpośrednich czynników opóźniających procesy inwolucyjne w organizmie13, dlatego w prezentowanych wynikach zmienna, jaką jest
czynnik realizowanych w grupie badanej ćwiczeń zdrowotnych, jest szczególnie
zaakcentowany.
Wiele wskazuje na to, że UTW stały się jedną z głównych instytucji działających w celu zagospodarowania czasu wolnego ludzi w podeszłym wieku. Co roku
zwiększa się liczba słuchaczy, a społeczeństwo dostrzega korzyści płynące z tej
formy aktywizacji ludzi starszych. UTW pełnią rolę adaptacyjną w momencie
zmiany stylu życia związanego z przejściem na emeryturę. W funkcji adaptacyjnej podkreśla się rolę profilaktyczną, w której aktywność emerytów jest postrzegana jako ochrona przed niekorzystnymi sytuacjami, niepożądanymi zjawiskami
społecznymi, takimi jak depresja, nałogi, samotność, izolacja, co ma prowadzić
do poprawy jakości życia. Z rolą tą łączy się funkcja integracyjna, której przypisuje się asymilację w grupie, identyfikację, przystosowanie się i wytworzenie
więzi społecznych. Współistnienie w tej społeczności może mieć charakter prestiżowy. Funkcja rekreacyjno-rozrywkowa polega zaś na odreagowywaniu stresu
związanego z rygorem innych form działalności.
Aktywność edukacyjna może stać się obszarem, w którym zakres ról jest dostosowany do możliwości psychofizycznych człowieka starszego. Funkcja kształcąca ściśle wiąże się z rozwojem osobowości, potrzeb, świadomości i pogłębieniem wiedzy oraz nabywaniem nowych kompetencji, co najdobitniej świadczy
o rozwoju człowieka starszego jako pełnowartościowego członka społeczeństwa14. Zarówno edukacja do aktywności, jak i sama aktywność edukacyjna mają
do spełnienia najistotniejszą rolę – podnoszenie funkcjonalności starości w różnych zakresach poprzez rozwijanie potrzeb. Uzasadnieniem tego są zapewnienia
naukowców, że człowiek starszy może z powodzeniem uczyć się niemal do ostatnich dni. Pomimo spadku możliwości zapamiętywania i wzrostu trudności uczenia się, polegających głównie na zmniejszeniu szybkości przyswajania wiedzy,
T. Aleksander, op. cit.; K. Birch i wsp., Fizjologia sportu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
2008; J. Drabik, Aktywność fizyczna w treningu zdrowotnym osób dorosłych, cz. II, AWF, Gdańsk
1996; A. Jopkiewicz, Zmienność sprawności fizycznej mężczyzn oraz genetyczne i środowiskowe jej
uwarunkowania, Wyd. Instytut Technologii Eksploatacji, Kielce 1998; H. Kuński, Trening zdrowotny osób dorosłych, Agencja Wydawnicza Medsport Press, Warszawa 2003.
14
Andragogika w ujęciu interdyscyplinarnym, op. cit.
13
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uczenie się w starszym wieku jest możliwe, gdyż rozwój psychiczny człowieka
wciąż następuje15.
W literaturze przedmiotu podawane są liczne przykłady, że UTW to instytucja, która pozytywnie wpływa na jakość życia uczestników w aspekcie fizycznym, psychicznym i społecznym16. Znane są dowody na korzystny wpływ zajęć
ruchowych na organizm człowieka. Zajęcia realizowane w ramach UTW wpływają na szeroko rozumianą kondycję zdrowotną, co ma bezpośrednie przełożenie na poprawę jakości życia. W poniższym artykule za pomocą kwestionariusza
Nottingham zbadano jakość życia słuchaczy UTW i porównano ją z jakością życia mieszkańców Dolnego Śląska, którzy w takich zajęciach nie uczestniczą.

1. Cel i metoda badań
Celem pracy jest określenie, czy istnieją różnice w jakości życia między osobami uczestniczącymi w zajęciach UTW, a tymi, które na takie zajęcia nie uczęszczają, i wykazanie, że uczestnictwo w zajęciach UTW jest czynnikiem determinującym kondycję fizyczną, psychiczną i społeczną osób starszych.
Materiał badawczy stanowili mieszkańcy Dolnego Śląska, tj. 177 respondentów w przedziale wiekowym 50-80 lat. Osoby te podzielono na dwie grupy. Grupę
pierwszą, 90-osobową, stanowili ankietowani, którzy uczestniczyli w zajęciach
UTW, a grupę drugą, 87-osobową, porównawczą – ci, którzy w takich zajęciach
nie brali udziału.
Badania przeprowadzono na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w PWSZ im.
Witelona w Legnicy i na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Bolesławcu. Grupę
drugą (porównawczą) stanowili mieszkańcy Dolnego Śląska, którzy nie uczestniczyli w zajęciach UTW. W pierwszej grupie znajdowało się 26 mężczyzn (średnia
wieku 62 lata) i 64 kobiety (średnia wieku 62,5). W drugiej grupie było 35 mężczyzn (średnia wieku 62,3) 52 kobiety (średnia wieku 62,4) (tab. 1 i 2).
Do badania jakości życia użyto kwestionariusza The Nottingham Health
Profile (NHP) w polskiej adaptacji językowej prof. Kazimierza Wrześniewskiego,
za którego zgodą użyto ankiety do badań. Kwestionariusz ten został opracowany przez zespół brytyjskich naukowców pod kierownictwem Jamesa McEwena17.
Składa się z dwóch części. Część I zawiera 38 pytań w 6 kategoriach:
15
Andragogika a grupy dyspozycyjne społeczeństwa, red. W. Horyń, J. Maciejewski, Wyd.
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010; Andragogika w ujęciu interdyscyplinarnym, op. cit.;
R. Konieczna-Woźniak, Uniwersytety Trzeciego Wieku w Polsce. Profilaktyczne aspekty edukacji
seniorów, Eruditus, Poznań 2001.
16
Andragogika w ujęciu interdyscyplinarnym, op. cit.
17
J. McEwen, S. Hunt, S. McKenna, A measure of perceived health: The Nottingham Health
Profile, w: Measurement in health promotion and protection, red. T. Abellin, Z.J. Brzeziński, V.D.I.,
World Health Organization, Copenhagen 1987, s. 590-603.
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Tabela 1. Struktura respondentów z UTW według płci i średniej wieku
Płeć
Kobiety
Mężczyźni

Liczba osób
64
26

Średnia wieku
62,5
62,0

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 2. Struktura respondentów spoza UTW według płci i średniej wieku
Płeć
Kobiety
Mężczyźni

Liczba osób
52
35

Średnia wieku
62,4
62,3

Źródło: opracowanie własne.

1) poziom energii (energy level – EL),
2) ból (pain – P),
3) reakcje emocjonalne (emotional reaction – ER),
4) sen (sleep – S),
5) odizolowanie się od społeczeństwa (social isolation – SI),
6) sprawność fizyczna (physical abilities – PA).
Każde pytanie ma określoną wagę punktową. Suma wszystkich wartości
punktowych w podanych kategoriach wynosi 100.
Część II składa się z 7 pytań, które dotyczą wpływu aktualnego stanu zdrowia
na następujące strefy życia: pracę zarobkową, prace domowe, życie towarzyskie,
życie rodzinne, życie seksualne, zainteresowania i hobby oraz korzystanie z czasu
wolnego. Ankietowani zakreślają odpowiedzi „tak” lub „nie”. Liczba pytań w poszczególnych kategoriach wpływa na względny wynik, który oblicza się, sumując
wartości odpowiedzi przypisane pytaniom i odejmuje je od 100%, co daje wartość
pomiędzy 0 a 1, gdzie 0 oznacza słabe, a 1 – dobre zdrowie18.
Polska wersja została opracowana przez Kazimierza Wrześniewskiego zgodnie z zasadami adaptacji testów19. Do analizy statystycznej wyników badań użyto
nieparametrycznego testu dla prób niezależnych Kołmogorowa-Smirnowa.
Standardowa ankieta Nottingham została rozszerzona o pytania ułożone przez
autorów artykułu. Były to pytania klasyfikacyjne, które dotyczyły płci respondentów, wieku, wykształcenia, sytuacji materialnej oraz zestaw pytań dotyczących
stylu życia, zwłaszcza aktywności fizycznej i kulturalnej.
The European Group for Quality of Life and Health Measurement, European Guide to The
Nottingham Health Profile, Montpellier 1992.
19
K. Wrześniewski, Badanie subiektywnego stanu zdrowia za pomocą polskiej adaptacji the
Nottingham Health Profile, w: Współczesne potrzeby i możliwości pomiaru zdrowia, red. J.B. Karski, H. Kirschner, J. Leowski, Ignis, Warszawa 1997, s. 37-41; K. Wrześniewski, Jak badać jakość
życia pacjentów kardiologicznych? Artykuł poglądowy, „Kardiologia Polska” 2009, t. 67 (7).
18
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2. Wyniki badań
Na podstawie zebranego materiału przeprowadzono analizę porównawczą
jakości życia osób starszych, które uczestniczyły w zajęciach UTW, z jakością
życia osób, które w takich zajęciach nie brały udziału.
Stwierdzono, że grupy badawcze różniły się między sobą poziomem wykształcenia (tab. 3), przy czym osoby z wykształceniem wyższym przeważały
w grupie badanej – uczestników UTW (rys. 1).
Tabela 3. Poziom wykształcenia respondentów uczestniczących i nieuczestniczących
w zajęciach UTW
Poziom wykształcenia
Podstawowe
Zasadnicze zawodowe
Średnie
Wyższe
Razem

UTW
9
21
37
23
90

Poza UTW
20
28
30
9
87

UTW (%)
10,0
41,2
23,3
25,5
100,0

Poza UTW (%)
23,0
34,5
32,2
20,3
100,0

Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 1. Poziom wykształcenia respondentów uczestniczących i nieuczestniczących
w zajęciach UTW
Źródło: opracowanie własne.

Zauważalne są również różnice w ocenie swojej sytuacji materialnej w obu
grupach badawczych (tab. 4). Słuchacze UTW ocenili swoją sytuację materialną
wyżej niż grupa porównywcza (rys. 2).
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Tabela 4. Sytuacja materialna respondentów uczestniczących i nieuczestniczących
w zajęciach UTW
Wyszczególnienie
Niewystarczająca
Przeciętna
Dobra
Bardzo dobra
Razem

UTW
12
34
34
10
90

Poza UTW
27
38
21
1
87

UTW (%)
13,3
37,8
37,8
11,1
100,0

Poza UTW (%)
31,1
43,7
24,1
1,1
100,0

Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 2. Sytuacja materialna respondentów uczestniczących i nieuczestniczących
w zajęciach UTW
Źródło: opracowanie własne.

Obydwie grupy badawcze porównywano pod względem stylu życia w aspekcie aktywności fizycznej i kulturalnej. Stwierdzone w analizowanym materiale
badawczym rozbieżności mogą stanowić przyczynek do sformułowania hipotezy,
iż ta zmienna w stylu życia może wpływać na korzystniejsze oceny jakości życia badanych. Poniższe dane (tab. 5) przedstawiają poziom aktywności fizycznej
w grupie uczestników UTW i w grupie porównawczej (rys. 3).
Jedną z form działalności UTW jest prowadzenie zajęć rekreacyjnych i sportowych, takich jak: gimnastyka rehabilitacyjna, ćwiczenia fizyczne, zajęcia na basenie, wyprawy piesze po okolicy, wycieczki. Takie formy aktywności wpływają
na poprawę oceny poziomu aktywności fizycznej, co znalazło odzwierciedlenie
w wynikach badawczych. Osoby uczestniczące w zajęciach UTW oceniły swoją
aktywność fizyczną zdecydowanie wyżej niż ich rówieśnicy z grupy spoza UTW.
Może to wpływać również na poczucie jakości życia. Podobne wyniki zaobserwowano, badając aktywność kulturalną (tab. 6).
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Tabela 5. Aktywność fizyczna respondentów uczestniczących i nieuczestniczących
w zajęciach UTW

Wyszczególnienie
Niska
Przeciętna
Wysoka
Bardzo wysoka
Razem

UTW
7
37
39
8
90

Poza UTW
13
54
19
1
87

UTW (%)
7,7
41,1
43,3
8,9
100,0

Poza UTW (%)
14,9
62,1
21,8
1,2
100,0

Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 3. Aktywność fizyczna respondentów uczestniczących i nieuczestniczących
w zajęciach UTW
Źródło: opracowanie własne.

Tabela 6. Aktywność kulturalna respondentów uczestniczących i nieuczestniczących
w zajęciach UTW
Wyszczególnienie
Niska
Przeciętna
Wysoka
Bardzo wysoka

UTW
6
40
33
10

Poza UTW
23
44
19
1

UTW (%)
21
48
63
91

Poza UTW (%)
79
52
37
9

Źródło: opracowanie własne.

Programowo Uniwersytety Trzeciego Wieku są nastawione głównie na działalność oświatową, kulturalno-artystyczną oraz towarzysko-rozrywkową, dlatego
aktywność kulturalna w pierwszej grupie badanej jest zdecydowanie wyższa niż
w grupie drugiej (rys. 4).
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Rysunek 4. Aktywność kulturalna respondentów uczestniczących i nieuczestniczących
w zajęciach UTW
Źródło: opracowanie własne.

Jakość życia analizowano przy użyciu ankiety Nottingham. W części pierwszej ankiety analizowano 6 kategorii: poziom energii (EL), ból (P), reakcje emocjonalne (ER), sen (S), odizolowanie się od społeczeństwa (SI), sprawność fizyczna (PA).
Za pomocą nieparametrycznego testu dla prób niezależnych Kołmogorowa-Smirnowa zbadano, czy osoby uczęszczające na Uniwersytet Trzeciego Wieku
oceniały wymienione sfery życia w taki sam sposób jak osoby, które nie brały
udziału w zajęciach. Przyjęto hipotezę zerową, według której osoby z obu grup
nie różniły się pod względem oceny jakości życia. Hipotezą alternatywną było zaprzeczenie zerowej, a więc założenie istotnych statystycznie różnic między jakością życia osób uczęszczających i nieuczęszczających na Uniwersytet Trzeciego
Wieku. W analizie przyjęto poziom istotności α = 0,05.
W tabeli 7 zamieszczono wyniki oceny jakości życia ze względu na poziom
energii (EL).
Jeśli prawdopodobieństwo testowe p jest niższe od założonego poziomu istotności, należy przyjąć hipotezę alternatywną. W odwrotnym przypadku, gdy prawdopodobieństwo przekracza poziom istotności, nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej.
Osoby uczęszczające na Uniwersytet Trzeciego Wieku zdecydowanie lepiej
oceniały swój poziom energii (EL) niż osoby niebiorące udziału w tych zajęciach
(rys. 5).
Pozostałe kategorie oceny jakości życia w obu grupach badawczych zostały przeanalizowane analogiczną metodą. Poniższe tabele przedstawiają uzyskane wyniki badań własnych.
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Tabela 7. Wyniki testu Kołmogorowa-Smirnowa oceny jakości życia w podskali EL
dla osób uczęszczających (grupa I) i nieuczęszczających na UTW (grupa II)

EL

–0,231801 0,00 p < ,025 0,079911 0,249747 0,155568 0,349254

n ważn.
gr. Ih
n ważn.
gr. IIi

odch. std.
gr. IIg

odch. std.
gr. If

średnia
gr. IIe

średnia
gr. Id

pc

maks. ujemna
różnicaa

Zmienna

maks. dodatnia
różnicab

Test Kołmogorowa-Smirnowa (EL) względem zmiennej UTW

90

87

Zaznaczone wyniki są istotne z p < ,05000.
Objaśnienia: a maksymalna wartość ujemnych różnic; b maksymalna wartość dodatnich różnic – największa
wartość bezwzględna powyższych liczb jest podstawą wnioskowania w teście Kołmogorowa-Smirnowa; c prawdopodobieństwo testowe odpowiadające powyższej statystyce; d średnia ocena jakości życia w obszarze poziomu
energii w grupie I; e średnia ocena jakości życia obszarze poziomu energii w grupie II; f odchylenie standardowe
grupy I; g odchylenie standardowe grupy II; h liczebność grupy I; i liczebność grupy II.
Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 5. Ocena poziomu energii (EL) ze względu na uczęszczanie na UTW
Źródło: opracowanie własne.

Analizując otrzymane wyniki, można stwierdzić, że osoby nieuczęszczające
na Uniwersytet Trzeciego Wieku zdecydowanie częściej sygnalizują odczuwanie
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Tabela 8. Wyniki testu Kołmogorowa-Smirnowa oceny jakości życia w kategorii P
dla osób uczęszczających (grupa I) i nieuczęszczających na UTW (grupa II)

P

–0,345977 0,00 p < ,001 0,034227 0,218920 0,079011 0,303229

n ważn.
gr. I
n ważn.
gr. II

odch. std.
gr. II

odch. std.
gr. I

średnia
gr. II

średnia
gr. I

p

maks. ujemna
różnica

Zmienna

maks.dodatnia
różnica

Test Kołmogorowa-Smirnowa (P) względem zmiennej UTW

90

87

Zaznaczone wyniki są istotne z p < ,05000.
Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 6. Ocena bólu (P) ze względu na uczęszczanie na UTW
Źródło: opracowanie własne.

bólu o różnej etiologii, co w istotny sposób przekłada się na obniżenie jakości
ich życia w tej kategorii. Osoby będące słuchaczami UTW znacząco korzystniej
oceniały swoje życie w kontekście odczuwanego bólu (rys. 6).
Poziom oceny reakcji emocjonalnych u osób uczęszczających na UTW był
wyższy (0,11) niż u osób niebiorących udziału w zajęciach (0,19) (tab. 9).
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Tabela 9. Wyniki testu Kołmogorowa-Smirnowa oceny jakości życia w kategorii ER
dla osób uczęszczających (grupa I) i nieuczęszczających na UTW (grupa II)

0,114641 0,189413 0,149742 0,218825

n ważn.
gr. I
n ważn.
gr. II

odch. std.
gr. II

p < ,10

odch. std.
gr. I

0,00

średnia
gr. II

–0,194253

średnia
gr. I

p

ER

maks.dodatnia
różnica

Zmienna

maks. ujemna
różnica

Test Kołmogorowa-Smirnowa (ER) względem zmiennej UTW

90

87

Zaznaczone wyniki są istotne z p < ,05000.
Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 7. Ocena relacji emocjonalnych (ER) ze względu na uczęszczanie na UTW
Źródło: opracowanie własne.

Osoby nieuczęszczające na UTW zdecydowanie gorzej oceniły jakość swojego życia w sferze snu (0,38) niż osoby będące studentami UTW (0,18) (tab. 10,
rys. 8).
Analiza wyników nie potwierdziła wpływu uczestnictwa w zajęciach UTW na
jakość życia w sferze poczucia izolacji społecznej. Przeciętna ocena jakości życia
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Tabela 10. Wyniki testu Kołmogorowa-Smirnowa oceny jakości życia w kategorii S,
dla grup uczęszczających i nieuczęszczających na UTW

S

–0,302682 0,011111 p < ,001 0,184998 0,381575 0,364134 0,384494

n ważn.
gr. I
n ważn.
gr. II

odch. std.
gr. II

odch. std.
gr. I

średnia
gr. II

średnia
gr. I

p

maks. ujemna
różnica

Zmienna

maks.dodatnia
różnica

Test Kołmogorowa-Smirnowa (S) względem zmiennej UTW

90

87

Zaznaczone wyniki są istotne z p < ,05000.
Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 8. Ocena snu (S) ze względu na uczęszczanie na UTW
Źródło: opracowanie własne.

w kategorii SI w grupie I wyniosła 0,129, a w grupie II była równa 0,181 (tab. 11,
rys. 9). Być może zdecydował o tym czynnik, który powoduje, że osoby odczuwające w jakiś sposób samotność chętniej poszukują nowych kontaktów społecznych, np. poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju zorganizowanych zajęciach.
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Tabela 11. Wyniki testu Kołmogorowa-Smirnowa oceny jakości życia w kategorii SI
dla osób uczęszczających (grupa I) i nieuczęszczających na UTW (grupa II)

SI

–0,106513 0,00

p > ,10 0,129738 0,181690 0,209141 0,268279

n ważn.
gr. I
n ważn.
gr. II

odch. std.
gr. II

odch. std.
gr. I

średnia
gr. II

średnia
gr. I

p

maks. ujemna
różnica

Zmienna

maks.dodatnia
różnica

Test Kołmogorowa-Smirnowa (SI) względem zmiennej UTW

90

87

Zaznaczone wyniki są istotne z p < ,05000.
Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 9. Ocena izolacji społecznej (SI) ze względu na uczęszczanie na UTW
Źródło: opracowanie własne.

Osoby będące słuchaczami UTW wyżej oceniały jakość życia w sferze sprawności fizycznej (0,05) niż osoby spoza UTW (0,17) (tab. 12, rys. 10), co może
potwierdzać tezę dotyczącą różnic w zakresie stylu życia obu grup.
Przy przyjętym poziomie istotności (α = 0,05) tylko w jednym przypadku nie
ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, mówiącej o braku istotnych staty-
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Tabela 12. Wyniki testu Kołmogorowa-Smirnowa oceny jakości życia w kategorii PA
dla osób uczęszczających (grupa I) i nieuczęszczających na UTW (grupa II)

PA

–0,278927 0,00 p < ,005 0,047729 0,171441 0,078553 0,218147

n ważn.
gr. I
n ważn.
gr. II

odch. std.
gr. II

odch. std.
gr. I

średnia
gr. II

średnia
gr. I

p

maks. ujemna
różnica

Zmienna

maks.dodatnia
różnica

Test Kołmogorowa-Smirnowa (PA) względem zmiennej UTW

90

87

Zaznaczone wyniki są istotne z p < ,05000.
Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 10. Ocena sprawności fizycznej (PA) ze względu na uczęszczanie na UTW
Źródło: opracowanie własne.

stycznie różnic między jakością życia osób uczęszczających i nieuczęszczających
na UTW w kategorii SI, czyli izolacji społecznej. W pozostałych przypadkach
osoby będące studentami UTW zdecydowanie wyżej oceniały jakość życia w kategoriach: ból (P), reakcje emocjonalne (ER), sen (S), sprawność fizyczna (PA),
poziom energii (EL).
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W części II ankiety Nottingham zadano 7 pytań dotyczących oceny własnego
zdrowia. Na pytanie: „Czy twój obecny stan zdrowia powoduje problemy z pracą
zawodową?” respondenci udzielali odpowiedzi „tak” lub „nie”, przy czym odpowiedź „tak” oznaczała, że mają problemy, natomiast „nie” – że odczuwają zadowolenie (tab. 13, rys. 11).
Tabela 13. Stan zdrowia a praca respondentów uczestniczących i nieuczestniczących
w zajęciach UTW (%)
Wyszczególnienie
Ma wpływ
Nie ma wpływu
Razem

UTW
19
81
100

Poza UTW
47
53
100

Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 11. Stan zdrowia a praca respondentów uczestniczących i nieuczestniczących
w zajęciach UTW
Źródło: opracowanie własne.

Następne pytanie brzmiało: „Czy twój obecny stan zdrowia powoduje problemy z dbaniem o dom?” W grupie badanej dla 80% respondentów stan zdrowia
nie ma wpływu na wykonywanie czynności domowych, zaś w grupie kontrolnej
– dla 55,2% (tab. 14, rys. 12).
Pytano również badane osoby o wpływ stanu zdrowia na życie towarzyskie.
Odpowiedź „nie” oznaczała, że stan zdrowia nie powoduje problemów z życiem

103

Analiza jakości życia osób starszych...
Tabela 14. Stan zdrowia a możliwość dbania o dom respondentów uczestniczących
i nieuczestniczących w zajęciach UTW (%)
Wyszczególnienie
Ma wpływ
Nie ma wpływu
Razem

UTW
20
80
100

Poza UTW
44,8
55,2
100,0

Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 12. Stan zdrowia a możliwość dbania o dom respondentów uczestniczących
i nieuczestniczących w zajęciach UTW
Źródło: opracowanie własne.

towarzyskim. Osoby uczęszczające na UTW oceniły, że ogólny stan ich zdrowia
nie ma wpływu na życie towarzyskie w 92,2%, zaś osoby spoza UTW – w 62,1%
(tab. 15, rys. 13).
Tabela 15. Stan zdrowia a życie towarzyskie respondentów uczestniczących
i nieuczestniczących w zajęciach UTW (%)
Wyszczególnienie
Ma wpływ
Nie ma wpływu
Razem
Źródło: opracowanie własne.

UTW
7,8
92,2
100,0

Poza UTW
37,9
62,1
100,0
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Rysunek 13. Stan zdrowia a życie towarzyskie respondentów uczestniczących
i nieuczestniczących w zajęciach UTW
Źródło: opracowanie własne.

Na pytanie: „Czy stan zdrowia powoduje problemy z życiem domowym?”
rozkład odpowiedzi respondentów był następujący: w grupie osób uczestniczących w zajęciach na UTW 14,4%, zaś w grupie spoza UTW – 25,3% (tab. 16).
Odpowiedź „nie” oznaczała, że ankietowani nie mieli problemów z realizacją
obowiązków domowych. W tym przypadku również słuchacze UTW mieli mniej
problemów niż grupa porównawcza. Różnica w ocenie wynosiła 10,9 p.p.
Tabela 16. Stan zdrowia a życie domowe respondentów uczestniczących
i nieuczestniczących w zajęciach UTW (%)
Wyszczególnienie
Ma wpływ
Nie ma wpływu
Razem

UTW
14,4
85,6
100,0

Poza UTW
25,3
74,7
100,0

Źródło: opracowanie własne.

Respondenci wypowiadali się także na temat życia seksualnego. Odpowiedź
„nie” oznaczała, że stan zdrowia respondentów nie powoduje problemów z życiem seksualnym. W tej sferze życia stwierdzono przewagę słuchaczy UTW nad
ich rówieśnikami z grupy badanej. Różnica wynosiła 20,7 p.p. (tab. 17, rys. 15).
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Rysunek 14. Stan zdrowia a życie domowe respondentów uczestniczących
i nieuczestniczących w zajęciach UTW
Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek. 15. Stan zdrowia a życie seksualne respondentów uczestniczących
i nieuczestniczących w zajęciach UTW
Źródło: opracowanie własne.

Przedmiotem badań była też zależność pomiędzy odczuwanymi problemami
zdrowotnymi a możliwością realizowania różnorodnych zainteresowań i hobby
u badanych. Na pytanie: „Czy twój stan zdrowia powoduje problemy z realizacją
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Tabela 17. Stan zdrowia a życie seksualne respondentów uczestniczących
i nieuczestniczących w zajęciach UTW (%)
Wyszczególnienie
Ma wpływ
Nie ma wpływu
Razem

UTW
32,2
67,8
100,0

Poza UTW
52,9
47,1
100,0

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 18. Stan zdrowia a hobby respondentów uczestniczących
i nieuczestniczących w zajęciach UTW (%)
Wyszczególnienie
Ma wpływ
Nie ma wpływu
Razem

UTW
13,3
86,7
100,0

Poza UTW
36,8
63,2
100,0

Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 16. Stan zdrowia a hobby respondentów uczestniczących
i nieuczestniczących w zajęciach UTW
Źródło: opracowanie własne.

zainteresowań i hobby?” przecząco odpowiedziało 86,7% uczestników zajęć na
UTW oraz 63,2% osób z grupy kontrolnej (tab. 18, rys. 16).
Ostatnie pytanie ankiety dotyczyło zależności między ogólnym stanem zdrowia a możliwościami w zakresie planowania i realizacji urlopów. Po podliczeniu
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Tabela 19. Stan zdrowia a urlopy respondentów uczestniczących
i nieuczestniczących w zajęciach UTW (%)
Wyszczególnienie
Ma wpływ
Nie ma wpływu
Razem

UTW
25,6
74,4
100,0

Poza UTW
42,5
57,5
100,0

Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 17. Stan zdrowia a urlopy respondentów uczestniczących
i nieuczestniczących w zajęciach UTW
Źródło: opracowanie własne.

wyników okazało się, że 74,4% respondentów z grupy uczestniczącej w zajęciach
na UTW stwierdziło, że stan ich zdrowia nie wpływa negatywnie na ich plany
wakacyjne, natomiast w grupie porównawczej odpowiedzi takiej udzieliło 57,5%
ankietowanych (tab. 19, rys. 17).

Podsumowanie i wnioski
Próby oceny jakości życia są częstym przykładem podejmowanej problematyki badawczej. W odniesieniu do osób starszych jest to niezmiernie istotny czynnik
opisujący poczucie dobrostanu, chociażby w kontekście definicji zdrowia WHO.
Dlatego wydaje się, że każde rzetelne badania w tym zakresie, ukazujące aktualny
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obraz oraz uwzględniające zróżnicowane konteksty tych analiz, w istotny sposób
ukazują ten problem społeczny.
Prezentowany materiał ukazuje, w jakim zakresie czynnik, którym jest udział
w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, może wpływać na samoocenę w zakresie jakości życia. Zebrany w badaniach materiał empiryczny, poddany analizie statystycznej za pomocą nieparametrycznego testu dla prób niezależnych
Kołmogorowa-Smirnowa, wykazuje istotne różnice w zakresie:
– samooceny sprawności fizycznej,
– odczuwania dolegliwości bólowych,
– poziomu energii,
– reakcji emocjonalnych,
– jakości snu.
Można zatem przyjąć, że istnieją wyraźne różnice w samoocenie jakości życia
pomiędzy osobami uczestniczącymi w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku
a tymi, które na takie zajęcia nie uczęszczają. Wykazano również, że uczestnictwo w zajęciach UTW może być czynnikiem determinującym kondycję fizyczną,
psychiczną i społeczną osób starszych.
Jako korzystne należy ocenić różnice wyników badań w kategorii odczuwania
izolacji społecznej, choć wynik nie przekroczył wyznaczonego poziomu istotności statystycznej.
Uproszczonej analizie statystycznej (użyto niestandaryzowanego narzędzia
badań) poddano też próbkę badań w zakresie wybranych elementów stylu życia
badanych osób. I tu wyraźnie można dostrzec różnice w zakresie poziomu aktywności kulturalnej, a zwłaszcza aktywności rekreacyjno-sportowej. Być może jest
to jeden z czynników bezpośrednio determinujących przedstawione wyniki badań
nad jakością życia.
Uniwersytety Trzeciego Wieku w ostatnich latach zyskują coraz liczniejsze
grono słuchaczy. Poszukiwanie najbardziej właściwych form pomocy ludziom
starszym jest ważnym zadaniem, zwłaszcza w dobie narastającego kryzysu i ciągłego wzrostu liczby osób w późnych kohortach wieku w naszym kraju. Należy
jednocześnie badać i oceniać skuteczność takich oddziaływań i programów.
Poczucie dobrostanu wyrażające się wysokim poziomem oceny badanych
w zakresie jakości życia to ważny argument za tym, że realizowany program zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku w PWSZ im. Witelona w Legnicy, a także
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bolesławcu może stanowić istotny czynnik
w prozdrowotnych modyfikacjach stylu życia osób w starszym wieku. W warunkach polskich oferta programów realizowanych przez UTW powinna uwzględniać
zwłaszcza zajęcia o charakterze rekreacyjnym. Niski ogólny poziom uczestnictwa
Polaków w sporcie, liczne incydenty kardiologiczne oraz zaburzenia metaboliczne przemawiają za tym, aby takie formy działań jak najbardziej wspierać.
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Postawy wobec ludzi starszych w Polsce
w świetle subiektywnych opinii

Streszczenie. Wobec postępującego procesu starzenia się społeczeństw i nasilającego się zjawiska wielopokoleniowości bardzo ważne jest kształtowanie właściwych relacji pomiędzy przedstawicielami różnych generacji oraz postaw akceptacji i poczucia wartości starości – swojej oraz
innych ludzi. W artykule dokonano analizy kształtowania się wybranych współczynników demograficznych w Polsce w latach 1950-2005 oraz przedstawiono ich projekcje do 2050 r. według prognoz
demograficznych ONZ dla krajów świata. Następnie przedstawiono wybrane wyniki badań prowadzonych przez Centrum Badania Opinii Społecznej w latach 1998-2009 na temat opinii i postaw
Polaków wobec starości i ludzi starych.
Słowa kluczowe: procesy demograficzne, starzenie, prognozy demograficzne, postawy wobec
starości

Wprowadzenie
W krajach europejskich od XX w. obserwujemy kształtowanie się procesów
demograficznych odpowiadających drugiej fazie przejścia demograficznego1. Odnotowuje się wyraźny spadek dzietności kobiet oraz systematyczne wydłużanie
się przeciętnego trwania życia, które wpływają na pogłębianie starości demograficznej tej populacji. Przemiany w procesie reprodukcji ludności prowadzące do

1
E. Frątczak, Proces starzenia się ludności Polski, „Studia Demograficzne” 2002, nr 2 (142),
s. 3-28; Teoria przejścia demograficznego, red. M. Okólski, PWE, Warszawa 1990.

112

Wioletta Wolańska

starzenia się społeczeństw miały miejsce najpierw w najbardziej rozwiniętych
krajach europejskich, a stopniowo – w pozostałych populacjach2.
Starzenie się polskiego społeczeństwa poza wymiarem demograficznym niesie poważne konsekwencje społeczno-ekonomiczne. Wzrost dynamiki przyrostu
ludności w wieku emerytalnym powoduje przede wszystkim wzrost wydatków
publicznych związanych z funkcjonowaniem systemu emerytalnego oraz opieką
nad osobami starszymi w warunkach zmniejszającej się roli rodziny jako podstawowej instytucji wspierającej i świadczącej usługi opiekuńcze. Dużym wyzwaniem dla polityki społecznej staje się efektywne wykorzystanie kapitału ludzkiego
i społecznego osób starszych, zwłaszcza na rynku pracy, oraz poprawa jakości
życia tej zbiorowości. W świetle prowadzonych od kilku lat publicznych dyskusji
na temat szans i zagrożeń wynikających ze starzenia się ludności konieczne jest
kształtowanie w społeczeństwie pozytywnych postaw wobec ludzi starych w odpowiedzi na przejawy dyskryminacji i przemocy wobec seniorów3.
Celem artykułu jest analiza subiektywnych opinii i postaw Polaków wobec
starości i ludzi starych, a także ocena kierunku zmian tych opinii w latach 1998-2009. Na wstępie dokonano analizy kształtowania się wybranych procesów demograficznych w Polsce w latach 1950-2005, a na podstawie średniego wariantu
prognoz demograficznych ONZ dla krajów świata do 2050 r. – oceny dalszego
przebiegu tych procesów.

1. Kształtowanie się wybranych procesów demograficznych

w Polsce w latach 1950-2050

Starzenie się społeczeństw jest, zgodnie z teorią drugiego przejścia demograficznego, nieuniknionym następstwem przemian cywilizacyjnych wpływających
na kształtowanie się procesów demograficznych: urodzeń, umieralności i długości
życia.
W Polsce od lat 90. obserwujemy kształtowanie się procesów demograficznych odpowiadające teorii drugiego przejścia demograficznego. Współczynnik
dzietności (określający liczbę urodzonych dzieci przypadających na jedną kobietę
w wieku rozrodczym: 15-49 lat) w latach 50. wyniósł 3,62 i był dużo wyższy od
średniej wartości w całej Europie (2,65) (tab. 1). Na początku lat 90. współczynnik ten (1,89) spadł poniżej wartości gwarantującej prostą zastępowalność pokoleń i tendencja spadkowa utrzymywała się do lat 2000-2005, gdy współczynnik
ten osiągnął wartość 1,25. Poziom płodności nie tylko w Polsce był najniższy
2
Przemiany demograficzne w Polsce w latach 90. w świetle koncepcji drugiego przejścia demograficznego, red. I.E. Kotowska, SGH, Warszawa 1999.
3
P. Kubicki, Ubóstwo i wykluczenie społeczne osób starszych, w: Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce, red. R. Szarfenberg, Warszawa 2010, s. 71-81.
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Tabela 1. Wartości wybranych współczynników demograficznych w latach 1950-2050
Okres
1950-1955
1955-1960
1960-1965
1965-1970
1970-1975
1975-1980
1980-1985
1985-1990
1990-1995
1995-2000
2000-2005
2005-2010
2010-2015
2015-2020
2020-2025
2025-2030
2030-2035
2035-2040
2040-2045
2045-2050

Współczynnik
dzietności
Polska
Europa
3,62
2,65
3,29
2,64
2,65
2,56
2,27
2,35
2,25
2,19
2,26
2,00
2,33
1,90
2,15
1,82
1,89
1,57
1,48
1,42
1,25
1,43
1,27
1,50
1,29
1,53
1,34
1,56
1,39
1,60
1,44
1,65
1,49
1,70
1,54
1,74
1,59
1,77
1,64
1,80

Współczynnik
zgonów niemowląt
Polska
Europa
95,0
72,5
72,4
50,5
51,2
37,2
36,4
29,8
27,1
24,9
23,0
21,7
19,8
17,9
16,9
15,6
14,6
12,7
10,3
10,5
7,2
8,6
6,7
7,2
6,2
6,8
5,8
6,3
5,4
5,8
5,0
5,4
4,8
5,1
4,6
4,8
4,4
4,6
4,3
4,4

Przeciętne
dalsze trwanie życia
Polska
Europa
61,3
65,6
65,8
68,0
68,3
69,7
69,9
70,4
70,5
70,8
70,9
71,2
70,9
71,7
70,9
72,8
71,5
72,6
72,8
73,1
74,6
73,8
75,6
75,1
76,4
76,1
77,2
77,1
77,9
78,1
78,6
78,9
79,2
79,6
79,8
80,2
80,4
80,9
80,9
81,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie: World Population Prospects: The 2008 Revision, ONZ, 2008,
http://esa.un.org/unpp [17.01.2011].

w badanym okresie, ale również w krajach Europy. Od tego czasu obserwujemy
powolny wzrost wartości współczynnika dzietności. Według średniego wariantu
prognoz demograficznych ONZ do 2050 r. dla krajów świata przewiduje się powolny wzrost poziomu płodności w Polsce i całej Europie w kolejnych latach4.
W ostatnim okresie prognozy wartość współczynnika dzietności w Polsce wyniesie 1,64 i będzie niższa od średniej w całej Europie (1,8).
Oprócz zmian zachowań prokreacyjnych wpływ na kształtowanie się liczby
i struktury ludności ma umieralność. Współczynnik zgonów niemowląt (liczba
zgonów na 1000 urodzeń żywych) w latach 1950-1955 w Polsce wyniósł 95 i był
dużo większy niż przeciętnie w Europie (72,5). Przede wszystkim niespotykany dotąd, intensywny postęp medyczny, wysoki poziom świadczeń zdrowotnych
i wzrost poziomu życia ludności spowodowały bardzo duże zmiany oraz trwa4

2011].

World Population Prospects: The 2008 Revision, ONZ, 2008, http://esa.un.org/unpp [17.01.
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ły spadek wartości tego współczynnika w kolejnych latach. W latach 2005-2010
współczynnik zgonów niemowląt w Polsce zmalał do wartości 6,7 i był niższy
od średniej europejskiej: 7,2. W okresie prognozowanym utrzyma się malejąca
tendencja w kształtowaniu się współczynnika umieralności niemowląt, ale tempo
spadku będzie niewielkie. W 2050 r. wartość współczynnika wyniesie średnio 4,3
w Polsce i 4,4 w Europie.
Wskaźnikiem syntetycznym najlepiej odzwierciedlającym przemiany umieralności całej populacji jest długość przeciętnego trwania życia. W latach 1950-1955 różnice w długości życia mieszkańców krajów Europy były duże5. Przeciętne
dalsze trwanie życia w Polsce wynosiło 61,3 lata i było mniejsze od średniej europejskiej: 65,6 lat (tab. 2). Druga połowa XX w. to okres intensywnych przemian
demograficznych nie tylko w najbardziej rozwiniętych krajach i Europie, ale i na
całym świecie. Nigdy dotąd przyrost przeciętnego trwania życia na przestrzeni
50 lat nie był tak duży jak w minionym półwieczu. W Europie długość życia w latach 1950-2005 wzrosła średnio o 8,2 lat. W Europie Środkowej największymi
beneficjentami przemian społeczno-ekonomicznych, które wpłynęły na wydłużenie życia, byli mieszkańcy Polski (wzrost o 13,3 lat). W okresie 2000-2005 mieli
oni przed sobą 75,6 lat, podczas gdy średnio w krajach europejskich przeciętne
dalsze trwanie życia wynosiło 75,1 lat. W kolejnych latach prognozowany jest
dalszy systematyczny wzrost długości życia, ale wolniejszy niż w latach 1950-2005. W ostatnim okresie prognozy Polacy będą żyć średnio 80,9 lat, podczas
gdy przeciętne trwanie życia mieszkańców Europy wyniesie 81,5 lat.
Zmiany w kształtowaniu się dzietności oraz umieralności wpływały na kształtowanie się liczebności badanej populacji. W latach 1950-2005 liczba ludności
Europy zwiększyła się o 24,9 p.p., natomiast w Polsce wzrosła z 24 824 tys. osób
do 38 198 tys. (tab. 2). Odmiennie niż do 2005 r., w kolejnych latach w niektórych
krajach europejskich będzie miał miejsce regres ludności. W całej Europie przewiduje się spadek liczby mieszkańców o 5,3 p.p. Zjawisko depopulacji obejmie
Polskę i ubytek ludności wyniesie 16,2 p.p.
Utrzymywanie płodności na niskim poziomie oraz odkładanie macierzyństwa
na dalsze lata powodują spadek liczby urodzeń. Jednoczesne wydłużanie się życia
ludności powoduje starzenie się społeczeństw i zmiany w strukturze wieku populacji, odpowiadające teorii przejścia demograficznego.
W 1950 r. mieszkańcy Polski (mediana wieku 25,8 lat) byli młodsi od mieszkańców kontynentu (mediana wieku 29,7 lat). Do 2005 r. mediana wieku rosła zarówno w Polsce, jak i w całej Europie, a dystans pomiędzy tymi zbiorowościami
się zmniejszył. Największy przyrost wieku ludności miał miejsce w najmłodszych
populacjach.
W. Wolańska, Bezpieczeństwo demograficzne Polski, w: Współczesne problemy bezpieczeństwa, red. A. Gałecki, M. Dalecka, T. Tabaczniuk, Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona
Góra 2010, s. 61-80.
5
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Do 2050 r. prognozuje się wzrost mediany wieku mieszkańców Europy, ale
będzie on większy w młodszych populacjach i w ostatnim okresie prognozy mediana wieku Polaków (51 lat) będzie większa od mediany wieku Europejczyków
(46,6 lat).
Tabela 2. Wartości wybranych współczynników demograficznych w latach 1950-2050

Lata
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040
2045
2050

Mediana wieku
(w latach)
Polska
25,8
26,1
26,5
27,6
28,2
28,6
29,5
30,8
32,3
33,8
35,3
36,8
38,2
39,8
41,7
43,8
46,0
48,0
49,6
50,7
51,0

Europa
29,7
30,1
30,7
31,1
31,8
32,1
32,7
33,7
34,8
36,1
37,6
38,9
40,2
41,5
42,7
44,0
45,3
46,4
46,9
46,8
46,6

Odsetek osób
w wieku 65 lat
i więcej (%)
Polska
Europa
5,2
8,2
5,5
8,6
5,8
8,9
6,8
9,4
8,2
10,5
9,5
11,5
10,1
12,4
9,4
12,0
10,1
12,7
11,1
14,0
12,2
14,8
13,3
15,9
13,5
16,3
15,4
17,4
18,3
19,0
21,0
20,8
22,4
22,6
23,0
24,1
24,5
25,3
26,9
26,4
29,9
27,4

Odsetek osób
w wieku 85 lat
i więcej (%)
Polska
Europa
0,7
1,1
0,7
1,2
0,7
1,3
0,8
1,5
0,9
1,6
1,2
1,8
1,5
2,1
1,7
2,4
2,0
2,8
2,1
3,2
2,0
3,0
2,7
3,5
3,4
4,2
3,9
4,6
4,2
5,2
4,1
5,3
5,3
6,1
6,9
7,0
8,3
8,0
8,5
8,9
8,5
9,6

Liczba ludności
(w tys.)
Polska
24 824
27 281
29 638
31 445
32 664
34 015
35 574
37 202
38 111
38 595
38 433
38 198
38 038
37 788
37 497
36 964
36 187
35 241
34 204
33 125
32 013

Europa
547 460
575 466
604 464
634 191
656 197
676 207
693 113
706 988
720 989
727 361
726 568
729 421
732 759
734 000
732 952
729 264
723 373
716 190
708 489
700 191
691 048

Źródło: opracowanie własne na podstawie: World Population Prospects..., op. cit.

Starzenie się ludności jest procesem polegającym na zmianach w strukturze wieku prowadzących do zwiększenia liczebności i udziału ludności starszej
(osób w wieku 65 lat i więcej) w całej zbiorowości oraz spadku udziału ludności młodej. Do oceny tego procesu można zastosować współczynnik starości
demograficznej, który obrazuje procentowy udział wyróżnionej podzbiorowości
w całej populacji.
W latach 1950-2005 zarówno w Polsce, jak i Europie odsetek osób starych
(w wieku 65 lat i więcej) i bardzo starych (w wieku 85 lat i więcej) w całej populacji zwiększał się w kolejnych okresach. W Polsce odnotowano wzrost odsetka osób
starszych z 5,2% do 13,3%, a w Europie z 8,2% do 15,9%. Według prognoz ONZ
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dynamika przyrostu osób starszych zwiększy się w kolejnym półwieczu i przewiduje się dwukrotny wzrost odsetka osób starszych w Polsce w okresie prognozowanym, co oznacza, że trzech na dziesięciu mieszkańców Polski będzie w wieku powyżej 65 lat. W latach 2005-2050 przewidywany jest również duży wzrost
udziału ludności bardzo starej w całej populacji. W ostatnim okresie prognozy
w wieku co najmniej 85 lat będzie 8,5% mieszkańców Polski, a w Europie 9,6%.
Zmiany w kształtowaniu się podstawowych współczynników demograficznych, charakterystyczne dla teorii drugiego przejścia demograficznego, powodują przede wszystkim zmiany struktury wieku populacji, które obrazują piramidy
wieku ludności (rys. 1-3).
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Rysunek 1. Struktura wieku ludności Polski według płci w 1950 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: World Population Prospects..., op. cit.
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Rysunek 2. Struktura wieku ludności Polski według płci w 2005 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: World Population Prospects..., op. cit.
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Rysunek 3. Przewidywana struktura wieku ludności Polski według płci w 2050 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: World Population Prospects..., op. cit.

Kształty piramidy wieku ludności Polski według płci w latach: 1950, 2005
i 2050 odpowiadają zmianom charakterystycznym dla teorii drugiego przejścia
demograficznego i odzwierciedlają postępujący proces starzenia się polskiego
społeczeństwa.
Prognozowane do 2050 r. zmiany w strukturze wieku ludności Polski wynikające z niskiej płodności i wydłużania się przeciętnego dalszego trwania życia
prowadzą do nasilania się zjawiska wielopokoleniowości, w której udział najstarszego pokolenia będzie się systematycznie zwiększał.

2. Subiektywne opinie Polaków na temat starości
i ludzi starych
W ostatnich latach obserwujemy przesunięcie granicy wieku przy definiowaniu osób starszych. Osoby w wieku 60 lat i więcej zastępowane są ludnością
w wieku co najmniej 65 lat, popularne jest również rozróżnianie osób starych
i bardzo starych (np. w wieku 85 lat i więcej). W rzeczywistości przesuwa się
nie tylko próg starości, ale również granice pomiędzy wcześniejszymi etapami życia. Zmiany cywilizacyjne powodują, że wydłuża się czas przygotowania
do dorosłego życia głównie za sprawą wydłużonego etapu edukacji młodzieży.
Odkładanie macierzyństwa „na później”, tym samym późniejsze rozpoczynanie
życia rodzinnego sprawia, że również wiek dojrzały zaczyna się i kończy później. Troska o zachowanie sprawności fizycznej i dobrej kondycji psychicznej
powodują, że wiek kalendarzowy nie przesądza o ludzkiej starości, utożsamianej
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Tabela 3. Rozkład odpowiedzi na pytanie dotyczące granic etapów życia
Kiedy Pana(i) zdaniem, mniej więcej w jakim wieku

Wiek
respondentów

18-23 lat
24-29 lat
30-34 lat
35-39 lat
40-44 lat
45-49 lat
50-54 lat
55-59 lat
60-64 lat
65-69 lat
70 lat i więcej
Ogółem

kończy się młodość
i zaczyna wiek dojrzały?

kończy się wiek dojrzały
i zaczyna starość?

1998

1998

2007

średnia wieku w latach
31,2
30,7
34,1
33,4
35,9
35,6
35,6
34,8
34,7
36,1
34,0
36,7
36,0
36,8
35,9
38,4
36,3
36,7
36,9
32,8
36,8
37,7
34,7
35,2

2007

średnia wieku w latach
56,9
57,3
60,8
59,6
61,2
62,3
60,6
62,1
61,0
60,5
60,6
62,0
60,9
63,3
62,4
62,8
61,6
62,9
62,4
62,2
64,8
65,2
60,8
61,6

Źródło: opracowanie własne na podstawie: B. Wciórka, Między młodością a starością, raport z badań
CBOS, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2007/K_022_07.PDF [10.02.2011].

przede wszystkim z dolegliwościami zdrowotnymi. Pojawia się pytanie: w jaki
sposób obiektywne zmiany procesów demograficznych – wydłużanie się życia
ludności – wpływają na subiektywne odczucia i opinie ludności dotyczące starzenia się i własnej starości?
Zagadnienia te są poruszane w badaniach cyklicznych realizowanych przez
Centrum Badania Opinii Społecznej w ramach tematu „Aktualne problemy i wydarzenia” na reprezentatywnej próbie dorosłych mieszkańców Polski.
W latach 19986 i 20077 przeprowadzono badanie dotyczące postrzegania przez
Polaków starości, w którym respondentom zadano następujące pytania: Kiedy
Pana(i) zdaniem, mniej więcej w jakim wieku, kończy się młodość i zaczyna wiek
dojrzały? Kiedy Pana(i) zdaniem, mniej więcej w jakim wieku, kończy się wiek
dojrzały i zaczyna starość?
Odpowiedzi na te pytania (tab. 3) potwierdzają spostrzeżenie, że wraz z wydłużaniem się życia populacji granice między poszczególnymi etapami życia ulegają przesunięciu. W 1998 r. respondenci uznali, że wiek dojrzały zaczyna się
w wieku 34 lat i 8 miesięcy, a w 2007 r. średnia wskazanego wieku przekroczyła
6
Sondaż „Aktualne problemy i wydarzenia” (97), 17-23.06.1998 r., reprezentatywna próba
losowo-adresowa dorosłej ludności Polski (N = 1103).
7
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (200), 12-15.01.2007 r., reprezentatywna próba
losowa dorosłych mieszkańców Polski (N = 922).
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35 lat. Zarówno w 1998, jak i 2007 r. młodsi respondenci wcześniej wskazywali
koniec młodości, a wraz ze wzrostem wieku badanych początek wieku dojrzałego
wskazywany był później. Podobna prawidłowość wystąpiła w odpowiedziach na
drugie pytanie. Zdaniem respondentów z 1998 r. starość rozpoczyna się w wieku
niecałych 61 lat, a po 8 latach granica ta przesunęła się do 61 lat i 8 miesięcy.
Z badania wynika także, iż kobiety wyznaczyły granice wieku dojrzałego i starości na późniejszy czas niż mężczyźni8.
W Polsce od kilku lat prowadzone są publiczne dyskusje na temat szans i zagrożeń, jakie wynikają ze wzrostu długości życia i zwiększania się udziału ludzi
starych w populacji, a zwłaszcza ich ekonomicznych konsekwencji. Czy większa świadomość kształtowania się procesów demograficznych lub inne czynniki
wpływają na refleksję nad własną starością? Aby ocenić zainteresowanie własną
starością, zadano respondentom pytanie: Czy zdarza się Panu(i) myśleć o własnej
– obecnej lub przyszłej – starości?
Tabela 4. Rozkład odpowiedzi na pytanie dotyczące własnej starości

Wiek
respondentów
18-24 lat
25-34 lat
35-44 lat
45-54 lat
55-64 lat
65 lat i więcej

często
10
16
29
48
54
44

Czy zdarza się Panu(i) myśleć o własnej starości?
1998
2007
nie, już
raczej
raczej
nie
jestem
często
nie
rzadko
rzadko
stary(a)
38
51
0
17
48
35
48
35
0
23
46
31
45
26
0
32
48
19
37
15
0
53
37
10
26
11
10
55
24
17
10
7
39
71
8
6

nie, już
jestem
stary(a)
0
0
0
0
4
15

Źródło: B. Wciórka, Czy zmienia się stosunek Polaków do starości?, raport z badań CBOS, 2007, http://
www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2007/K_033_07.PDF [10.02.2011].

Z wyników zawartych w tabeli 4 wynika, że Polacy coraz bardziej interesują
się swoją starością. Zainteresowanie to jest oczywiście najmniejsze wśród najmłodszych badanych, a największe wśród osób w wieku 65 lat i więcej. W latach
1998-2007 wyraźny wzrost zainteresowania starością wystąpił wśród najmłodszych i najstarszych respondentów. Myślenie o starości zależy również od płci
badanych – kobiety wykazują większe zainteresowanie swoją starością niż mężczyźni9.
8
B. Wciórka, Między młodością a starością, raport z badań CBOS, http://www.cbos.pl/SPIS
KOM.POL/2007/K_022_07.PDF [10.02.2011].
9
B. Wciórka, Czy zmienia się stosunek Polaków do starości?, raport z badań CBOS, 2007,
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2007/K_033_07.PDF [10.02.2011].
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Wzrost częstości występowania i długości trwania koegzystencji przedstawicieli różnych pokoleń powoduje zwiększenie znaczenia stosunków między tymi
generacjami10. Jakość relacji, a zwłaszcza postawy wobec przedstawicieli różnych
pokoleń coraz bardziej wpływają na poczucie wartości i jakość ich życia.
Oceny postaw Polaków11 wobec ludzi starszych dokonano na podstawie odpowiedzi na pytanie: Która z opinii na temat ludzi starszych, to znaczy takich, którzy
ukończyli 60 lat lub są na emeryturze, jest bliższa Pana(i) poglądom:
– ludzie starsi są potrzebni społeczeństwu,
– ludzie starsi są raczej obciążeniem dla społeczeństwa,
– trudno powiedzieć?
Tabela 5. Rozkład opinii na temat ludzi starszych (%)
Wiek
18-24 lat
25-34 lat
35-44 lat
45-54 lat
55-64 lat
65 lat i więcej

Ludzie starsi
są potrzebni
społeczeństwu
89
90
94
89
86
76

Ludzie starsi
są raczej obciążeniem
dla społeczeństwa
8
6
3
7
12
17

Trudno
powiedzieć
4
4
3
4
3
6

Źródło: K. Wądołowska, Polacy wobec ludzi starszych i własnej starości, raport z badań CBOS, 2009,
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2009/K_157_09.PDF [15.05.2011].

Ponad 80% badanych uważa, że ludzie starsi są potrzebni społeczeństwu, ale
spośród uwzględnionych grup wieku największy odsetek osób, które uważają,
że ludzie starsi są raczej obciążeniem dla społeczeństwa, był wśród najstarszych
respondentów (tab. 5). Może to być spowodowane niską samooceną lub wynikać
z przykrych doświadczeń, braku swojego miejsca w rodzinie czy społeczeństwie
i poczucia osamotnienia. Z analizy jakości życia Polaków wynika, że osoby starsze zajmują jedno z ostatnich miejsc na prawie wszystkich wymiarach cząstkowych tworzących jakość życia (kapitału społecznego, dobrostanu psychicznego,
fizycznego i społecznego, poziomu cywilizacyjnego, dobrobytu materialnego,
stresu życiowego i patologii) wśród wyróżnionych grup społeczno-demograficznych i zawodowych w Polsce12, co też może uzasadniać taką ocenę swej pozycji
w społeczeństwie.
P. Szukalski, Co łączy pokolenia? Więź międzypokoleniowa z perspektywy polityki społecznej, „Polityka Społeczna” 2010, nr 10, s. 7-12.
11
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (234), 4-9.11.2009 r., reprezentatywna próba
losowa dorosłych Polaków (N = 10 252).
12
Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Rada
Monitoringu Społecznego, Warszawa 2009, s. 347.
10
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Wśród osób twierdzących, że ludzie starsi są potrzebni społeczeństwu:
– 97% sądziło, że wynika to z czasu, jaki seniorzy mogą poświęcić swoim
wnukom, gdy ich rodzice intensywnie pracują,
– 95% uważało, że ludzie starsi mają istotne doświadczenie i wiedzę, której
brakuje ludziom młodszym,
– 92% respondentów sądziło, że ludzie starsi są dobrymi sąsiadami i zwracają uwagę na to, co dzieje się w ich najbliższym otoczeniu,
– 90% argumentowało przydatność ludzi starszych w społeczeństwie pomocą finansową, jaką seniorzy zapewniają swoim dzieciom i wnukom,
– 88% badanych sądziło, że jest to spowodowane możliwością zajęcia się
przez seniorów działalnością społeczną, np. w radzie osiedla czy organizacjach
charytatywnych.
Osoby, które uważały, że ludzie starsi są raczej obciążeniem dla społeczeństwa, wskazywały następujące powody:
– 94% uważało, że leczenie osób starszych pochłania więcej pieniędzy, gdyż
częściej i ciężej chorują one od pozostałych osób,
– 79% uważało, że jest to spowodowane uzależnieniem seniorów od innych
ludzi,
– 60% respondentów kwestionowało różne przywileje i zniżki, jakie posiadają emeryci, a za które płacą inni podatnicy,
– 57% nie było zadowolonych z niższych składek na ubezpieczenia zdrowotne dla seniorów,
– 57% sądziło, że osoby starsze nie pracują w ogóle lub nie pracują wydajnie
i nie przyczyniają się do rozwoju gospodarczego kraju13.
Badając postawy Polaków wobec ludzi starszych, zadano również pytanie:
Czy Pana(i) zdaniem, ogólnie rzecz biorąc, obecnie w polskim społeczeństwie
szanuje się osoby starsze, doświadczone życiowo czy raczej się ich nie szanuje?
Respondenci, udzielając odpowiedzi na to pytanie, mieli do wyboru kategorie:
– zdecydowanie się szanuje,
– raczej się szanuje,
– raczej się nie szanuje,
– zdecydowanie się nie szanuje,
– trudno powiedzieć.
W 1998 r. jedynie 4% badanych uważało, że osoby w podeszłym wieku są
szanowane, 31% sądziło, że seniorzy są raczej szanowani. Udzielając odpowiedzi na to pytanie, respondenci najczęściej wskazywali, że raczej się nie szanuje
(45%), a 16% było zdania, że zdecydowanie się nie szanuje osób starszych.
W 2009 r. sytuacja ludzi starszych w ocenie respondentów polepszyła się. Co
drugi badany uważał, że w Polsce raczej szanuje się osoby starsze, 13% było zda13
K. Wądołowska, Polacy wobec ludzi starszych i własnej starości, raport z badań CBOS,
2009, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2009/K_157_09.PDF [15.05.2011].
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nia, że zdecydowanie się je szanuje, a 28% – że raczej się nie szanuje. Jedynie 3%
ankietowanych sądziło, że w naszym społeczeństwie zdecydowanie nie szanuje
się starszych.
Tabela 6. Postawy wobec ludzi starszych (%)
Miejsce
W rodzinie
Wśród sąsiadów
W parafii
W sklepach
W byłym miejscu
pracy
W placówkach
służby zdrowia
W urzędach
Ze strony ludzi
młodych
Na ulicy
W środkach
komunikacji

Lata
2000
2009
2000
2009
2000
2009
2000
2009
2000
2009
2000
2009
2000
2009
2000
2009
2000
2009
2000
2009

życzliwość
69
82
64
71
58
69
44
48
36
45
39
38
27
35
25
30
21
28
22
26

Osoby starsze najczęściej spotyka:
obojętność,
niechęć
brak zainteresowania
21
5
12
2
25
4
23
2
24
3
18
1
44
6
40
7
31
7
27
5
41
11
39
15
45
14
42
13
52
17
49
14
59
11
58
7
51
15
51
14

trudno
powiedzieć
5
4
7
4
14
12
6
5
26
23
9
8
14
10
6
7
9
7
12
9

Źródło: opracowanie własne na podstawie: K. Wądołowska, op. cit.

Ponad 80% respondentów wyraziło potrzebę obecności ludzi starszych w społeczeństwie, ale czy wiąże się to z postawą życzliwości wobec nich? Opinie na
temat postaw Polaków wobec seniorów w różnych środowiskach społecznych zamieszczono w tabeli 6. Zarówno w 200014, jak i 2009 r. respondenci mieli lepsze
opinie o życzliwości wobec osób starszych w najbliższym otoczeniu niż w całym
społeczeństwie.
W pierwszym okresie badania zdaniem respondentów na największą życzliwość seniorzy mogli liczyć w środowisku rodzinnym (jak wskazało 69% badanych), wśród sąsiadów (64%) i w parafii (58%). Środowiskami, gdzie według
Polaków życzliwość jest zdecydowanie rzadszym zjawiskiem, a dominuje obo14
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (126), 10-13.11.2000 r., reprezentatywna próba
losowo-adresowa dorosłych mieszkańców Polski (N = 1094).
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jętność i brak zainteresowania wobec seniorów, są: ulica (59%), ludzie młodzi
(52%) oraz środki komunikacji miejskiej (51%). Niepokojące jest również to, że
z postawą obojętności i braku zainteresowania osoby starsze spotykają się w urzędach (45%), sklepach (44%) i placówkach służby zdrowia (41%), czyli miejscach
użytku publicznego, w których powinny panować wzorcowe i pełne życzliwości
relacje międzyludzkie. Być może taka sytuacja nie wynika z dyskryminacji ludzi
starszych, ale z braku właściwych postaw w tych środowiskach wobec większości
obywateli.
W 2009 r. nastąpił duży wzrost życzliwości w stosunku do seniorów przede
wszystkim w najbliższym otoczeniu, ale i w pozostałych środowiskach. 82% badanych wyraziło opinię, że ze strony rodziny osoby starsze spotyka najczęściej
życzliwość. Obojętności i braku zainteresowania seniorzy doświadczają zazwyczaj na ulicy (58%) i w środkach komunikacji (51%). Sytuacja niewiele się zmieniła jedynie w placówkach służby zdrowia, gdzie rozkłady opinii respondentów
były bardzo zbliżone w wyróżnionych okresach badania.

Zakończenie
W ostatnich latach odnotowujemy wzrost liczby seniorów w Polsce, a według
prognoz demograficznych dynamika starzenia się polskiego społeczeństwa będzie
się zwiększać w kolejnych latach. W dzisiejszych społeczeństwach, w których
obowiązuje kult młodości, doskonałości i użyteczności oraz styl życia nastawiony
na wartości materialne, starość często jest postrzegana jako bezwartościowy okres
życia, a ludzie starzy – jako gorsi i niepotrzebni.
Jak wynika z badań, ponad 80% respondentów uważa, że ludzie starsi są potrzebni społeczeństwu, jedynie wśród najstarszych mieszkańców 17% wyraziło
opinię, że ludzie starsi są dla niego raczej obciążeniem.
Proces starzenia się społeczeństw niesie następstwa, które poza wymiarem
demograficznym mają poważne implikacje społeczno-ekonomiczne. Przejawiają
się one zmianami w strukturze konsumpcji i dystrybucji dochodów oraz oszczędności, obniżeniem produktywności siły roboczej, zmianami w strukturze gospodarstw domowych czy większym zapotrzebowaniem na ochronę zdrowia i opiekę
społeczną dla osób starszych. Odsetek ludności starej w całym społeczeństwie
systematycznie wzrasta, a kondycja fizyczna seniorów za sprawą wzrostu poziomu życia, większej świadomości prozdrowotnej oraz postępu medycznego jest
zdecydowanie lepsza niż ich rówieśników z wcześniejszych pokoleń. Są oni również bardziej aktywni zawodowo, świadomi własnych potrzeb i pełni oczekiwań
wobec końcowego etapu życia. Powoduje to, że potrzeby tej grupy będą konkurowały z potrzebami przedstawicieli pozostałych pokoleń. Dlatego bardzo ważne jest kształtowanie takiego społeczeństwa, które będzie akceptowało i ceniło
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starość zarówno swoją, jak i innych ludzi, w którym będą występowały właściwe
relacje międzypokoleniowe, umożliwiające czerpanie obopólnych korzyści z koegzystencji starszych i młodszych generacji.
Polacy najbardziej cenili seniorów za to, że poświęcają swój czas na opiekę
nad wnukami oraz pomagają swoim dzieciom, co odpowiada tradycyjnemu postrzeganiu starości i ludzi starych jako nieaktywnych zawodowo oraz zajmujących
się domem i wnukami. Może to budzić niezadowolenie z konieczności aktywizacji zawodowej starszej ludności i podnoszenia wieku emerytalnego w odpowiedzi
na ekonomiczne skutki starzenia się społeczeństwa.
Pozytywne postawy, przejawiające się życzliwością wobec seniorów w Polsce, zwiększyły się w latach 2000-2009. Nadal jednak w niektórych środowiskach
ludzie starsi dość często mogą spotkać się z obojętnością i brakiem zainteresowania. Potrzebna staje się edukacja gerontologiczna, która wzmacniałaby pozytywne postawy wobec ludzi starych i starości oraz działania, które będą wpływać
na poprawę jakości życia seniorów i pozwalały efektywnie wykorzystać kapitał
ludzki ludności w okresie „jesieni” życia.
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Rachunek kosztów ELCC
jako ewolucja rachunku kosztów cyklu życia

Streszczenie. Artykuł ma na celu zaprezentowanie założeń koncepcyjnych środowiskowego
rachunku kosztów cyklu życia. Jest to wyrazem ciągłego rozwoju nauk w ramach ochrony środowiska. Ekologiczne rozumienie stało się częścią metod zarządczych stosowanych obecnie przez
przedsiębiorstwa. Tworzą one bazę informacyjną o kosztach i przychodach związanych z wpływem
danego produktu na środowisko. Rachunek kosztów ELCC jest zaś uzupełnieniem tradycyjnego rozumienia rachunku kosztów cyklu życia, który wspomaga także technika LCA. Definiuje się go jako
łączny koszt ponoszony w całym cyklu życia wyrobu z uwzględnieniem kosztów środowiskowych.
Słowa kluczowe: rachunek kosztów, LCC, LCA, ELCC, zarządzanie środowiskiem

Wstęp
Głównym założeniem ekologicznej oceny cyklu życia (Life Cycle Assessment
– LCA) jest pełna i dokładna identyfikacja wpływów środowiskowych danego
produktu na środowisko naturalne podczas pełnego cyklu jego życia. Takie ujęcie powoduje, że pomija się kwestie ekonomiczne, a także społeczne, co w znaczący sposób ogranicza możliwość zastosowania techniki LCA w procesie podejmowania decyzji. W tym klasycznym rozumieniu brak jest analizy kosztów
oraz przeprowadzenia rachunku efektywności. Ocenę LCA należy więc uzupełnić o analizę kosztów w ramach środowiskowego rachunku kosztów cyklu życia (Environmental Life Cycle Costing – ELCC). Umożliwi to określenie relacji
występujących między potencjalnym wpływem na środowisko danego produktu a związanymi z nim kosztami. Niniejszy artykuł ma na celu zaprezentowanie
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podstawowych założeń i koncepcji rachunku kosztów ELCC na bazie ostatnich
doświadczeń i badań międzynarodowych oraz analizy literatury światowej.

1. Założenia tradycyjnego rachunku kosztów LCC
Rachunek kosztów cyklu życia (Life Cycle Costing – LCC) należy do autonomicznych systemów rachunku kosztów. Opiera się na funkcjonowaniu w podmiocie dwóch systemów rachunku kosztów: tradycyjnego oraz wyspecjalizowanego. Zgodnie z przewidywaniami amerykańskich uczonych Roberta S. Kaplana i Robina Coopera oraz w wyniku rosnącej roli informacji w najbliższej przyszłości podmioty będą zmuszone do posiadania jednego kompleksowego, zintegrowanego systemu, który będzie się opierał zarówno na miarach finansowych,
jak i niefinansowych. Realne stanie się więc jednoczesne przeprowadzanie kalkulacji kosztów, obsługiwanie klientów, wyrobów, kanałów dystrybucji.
Wdrożenie LCC pozwala przedsiębiorstwom na zapewnienie odpowiedniej
podstawy bazy informacyjnej. Jest ona niezbędna do podejmowania właściwych
decyzji, co w przyszłości może przełożyć się na wzrost konkurencyjności na rynku.
Rachunek kosztów cyklu życia w praktyce oraz literaturze przedmiotu jest
rozumiany w różny sposób, m.in. jako:
– rachunek oceny przedsięwzięć inwestycyjnych – rachunek ex ante (podejście anglosaskie),
– rachunek kosztów ex post – zsumowujący wszystkie koszty, jakie poniosło
przedsiębiorstwo związane z danym produktem,
– kompilacja obu rachunków kosztów.
W pierwszym rozumieniu rachunek kosztów cyklu życia produktu dąży do
identyfikacji wszystkich przyszłych kosztów oraz przychodów z wykorzystaniem
czynnika dyskontującego. Drugie podejście polega na wyodrębnieniu w przedsiębiorstwie wszystkich kosztów związanych z danym produktem w momencie
zaprzestania jego produkcji. Ma to przede wszystkim pomóc w analizie kształtowania się jego kosztów i ocenie jego rentowności. Inaczej mówiąc, LCC jest sumą
wszystkich kosztów ponoszonych podczas cyklu życia produktu, tj. kosztów działalności rozwojowej, naprawczej, wytwórczej, kosztów użytkowania i likwidacji.
Można zatem przyjąć, że głównym celem rachunku kosztów LCC jest analiza kosztów określonego produktu w każdej fazie cyklu jego życia – od momentu pojawienia się pomysłu, poprzez koszty fazy zaprojektowania i wdrożenia,
koszty fazy operacyjnej, aż do fazy wycofania z użytkowania (śmierci produktu). Rachunek ten umożliwia opracowanie alternatywnych projektów, a także
skłania menedżerów do obserwowania dynamiki zmian zachodzących na rynku.
Równocześnie objaśnia w sposób kosztowy skutki niepodjętych we właściwym
momencie decyzji. Korzyści z wprowadzenia nowego produktu lub modyfika-
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cji już oferowanego są osiągane w momencie, gdy skumulowane przychody ze
sprzedaży z poszczególnych faz cyklu życia przewyższają skumulowane koszty.
Rachunek LCC, podobnie jak Target Costing, ma charakter dynamiczny i jest prowadzony aż do zaprzestania produkcji danego produktu. Rachunek kosztów cyklu
życia w połączeniu z rachunkiem kosztów docelowych tworzą globalny rachunek
wpływów i wydatków. Uwzględnia on:
– prognozowane ceny sprzedaży produktu dla różnych rynków,
– różne warianty produktu,
– różne warianty jej świadczenia,
– prognozowane przepływy pieniężne,
– ponoszone koszty i osiągane przychody.
Rachunek kosztów LCC jest poddawany ciągłemu korygowaniu odpowiednio
do napływu pełniejszych i dokładniejszych informacji kosztowo-przychodowych
oraz zarządczo-marketingowych1.
Jak widać, najlepszym podejściem do rachunku kosztów cyklu życia jest podejście elastyczne, bez zbyt wielu ścisłych wskazówek lub zasad, które mogłyby
utrudnić, zamiast pomóc, potencjalnemu użytkownikowi zrozumienie, wdrożenie
i analizę tego systemu rachunku kosztów.

2. Ograniczenia tradycyjnego rachunku kosztów LCC
Koncepcja rachunku kosztów cyklu życia powstała w połowie lat 60. XX w.
i ciągle cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno praktyków, jak i teoretyków.
Do typowych ograniczeń tego systemu rachunku kosztów zalicza się następujące
aspekty:
– wyniki końcowe zależą od osoby przeprowadzającej wyliczenia – LCC nie
jest klasyfikowany jako element nauk ścisłych,
– przy oszacowaniach poszczególnych parametrów trudno jest mierzyć dokładność błędów (wariancje statystyczne są często duże),
– modele LCC są opracowane na podstawie bazy danych ograniczonych pod
względem informacji ekonomicznych, finansowych, społecznych, ekologicznych,
– modele LCC są dostosowane do konkretnych użytkowników,
– brak uwzględniania w opracowanym modelu ekonomicznego, kosztowego
i społecznego wpływu na środowisko,
– wdrożenie LCC przeważnie odbywa się przez komórki finansowo-controllingowo-księgowe, bez współpracy z innymi ośrodkami2.
1
Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza: najnowsze tendencje, procedury i ich zastosowanie w przedsiębiorstwach red. I. Sobańska, C.H. Beck, Warszawa 2003, s. 372-373.
2
Z. Kowalski, J. Kulczycka, M. Góralczyk, Ekologiczna ocena cyklu życia procesów wytwórczych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 168.
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Rachunek LCC powinien być (choć często nie jest) integralną częścią procesu projektowania serwisowania utylizacji. Ma to na celu osiągnięcie najniższego
kosztu w całym cyklu życia produktu. Dokonuje się tego poprzez uzupełnienie
tradycyjnego rachunku kosztów LCC o aspekt środowiskowy3.

3. Koncepcja rachunku kosztów ELCC
Środowiskowy rachunek kosztów cyklu życia (ELCC) to zestawienie wszystkich kosztów związanych z cyklem życia produktu, które są pokrywane bezpośrednio przez jeden lub więcej podmiotów w tym cyklu (np. przez dostawcę, producenta, użytkownika lub konsumenta, a także osoby zaangażowane fazie the end
of live). Koszty te muszą odnosić się do rzeczywistych przepływów pieniężnych.
Podstawowym uzasadnieniem stosowania rachunku ELCC jest to, że metody oceny produktów, takie jak LCA, są często postrzegane jako przeszkody rozwoju
gospodarczego. Dotyczy to w szczególności krótkiego okresu życia nowej technologii4.
Ogólne ramy rachunku kosztów ochrony środowiska opierają się na fizycznym cyklu życia produktu. Wymaga to analizy pięciu etapów, które mogą być dopracowywane w razie potrzeby, a mianowicie: badań i rozwoju, produkcji, użytkowania i konserwacji oraz zarządzania w fazie likwidacji i utylizacji.
Rachunek kosztów ELCC wprowadza więc do analizy, w przeciwieństwie do
tradycyjnego LCC, koszty środowiskowe. Są to koszty gospodarczego korzystania ze środowiska, przede wszystkim opłaty za korzystanie ze środowiska, podatki ekologiczne, koszty kontroli emisji, koszty reklamy produktów ekologicznych.
W założeniach koncepcyjnych rachunku ELCC koszty te powinny być ewidencjonowane i wyodrębniane w rachunku zysków i strat, co powoduje dodatkowe
nakłady pracy. Wydzielenie ich z kosztów działalności operacyjnej odbywa się
często wyłącznie na podstawie szacowania. Dodatkowo rachunek ELCC analizuje koszty od strony konsumenta, w szczególności opłaty za składowanie odpadów. Innymi słowy, w porównaniu do tradycyjnego rachunku LCC uwzględnia on
koszty środowiskowe powiększone o koszty zewnętrzne, które mogą potencjalnie
wystąpić w przyszłości5.
Rachunek ELCC nie jest pomyślany jako technika niezależna, ale jako uzupełnienie analizy środowiskowej LCA. Powoduje to, że powinien on zostać opracowany w sposób analogiczny do tej techniki. LCA jest znormalizowaną w skali
światowej metodą oceny wpływu danego produktu na środowisko oraz zużycia
3
D. Hunkeler, K. Lichtenvort, G. Rebitzer, Environmental Life Cycle Costing, CRC Press,
Setac 2008, s. 7.
4
Ibidem, s. 11.
5
Ibidem, s. 9-16.
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zasobów w całym cyklu jego życia6. Obejmuje ona wydobycie surowców, wytwarzanie produktów, a następnie ich użytkowanie przez konsumentów końcowych,
recykling, odzysk energii oraz ostateczne unieszkodliwienie pozostałego odpadu.
Postępowanie w zakresie rachunku ELCC powinno być uzupełnieniem i współpomocą dla standardów (norm) ISO 14040 i ISO 14044, które odnoszą się do
cyklu życia. Międzynarodowe normy ISO dostarczają solidnych i sprawdzonych
w praktyce gospodarczych wymagań dotyczących wykonywania przejrzystych
i akceptowanych obliczeń np. śladu węglowego7. Organizacja ISO zaproponowała pierwsze normy z zakresu techniki w drugiej połowie lat 90. XX w. Do głównych standardów w pierwszych latach zaliczano:
– ISO 14040: 1997 Environmental management – Life cycle assessment –
Principles and framework (PN-EN ISO 14040: 2000 Zarządzanie środowiskowe
– Ocena cyklu życia – Zasady i struktura),
– ISO 14041: 1998 Environmental management – Life cycle assessment –
Goal and scope definition and inventory analysis (PN-EN ISO 14041: 2002 Zarządzanie środowiskowe – Ocena cyklu życia – Określenie celu i zakresu oraz
analiza zbioru),
– ISO 14042: 2000 Environmental management – Life cycle assessment –
Life cycle impact assessment (PN-EN ISO 14042: 2002 Zarządzanie środowiskowe – Ocena cyklu życia – Ocena wpływu cyklu życia),
– ISO 14043: 2000 Environmental management – Life cycle assessment –
Life cycle interpretation (PN-EN ISO 14043: 2002 Zarządzanie środowiskowe
– Ocena cyklu życia – Interpretacja cyklu życia)8.
W 2006 r. dokonano gruntownych zmian i wprowadzono nowe normy. W Polsce zostały one opracowane (przetłumaczone) przez PKN w 2009 r. Należą do
nich:
– ISO 14040: 2006 Environmental management – Life cycle assessment –
Principles and framework (PN-EN ISO 14040: 2009 Zarządzanie środowiskowe
– Ocena cyklu życia – Zasady i struktura),
– ISO 14044: 2006 Environmental management – Life cycle assessment –
Requirement and guidelines (PN-EN ISO 14044: 2009 Zarządzanie środowiskowe – Ocena cyklu życia – Wymagania i wytyczne).
Na obecnym etapie rozwoju technologicznego na świecie zaprezentowane
niżej etapy mogą stać się istotne dla realizacji techniki LCA z uwzględnieniem
rachunku ELCC. Należy jednak wziąć pod uwagę to, że konkretne etapy konstruD.F. Ciambrone, Environmental Life Cycle Analysis, Lewis Publisher, New York 1997, s. 6-9.
Biuletyn wdrożeń czystszej produkcji, 2009, nr 5, http://cp.gig.katowice.pl/archiwum/pdf/5_
2009.pdf [1.05.2011].
8
LCA – środowiskowa ocena cyklu życia, 8.02.2011 r., http://zarzadzanie-produkcja.wip.pl/
planowanie/lca-srodowiskowa-ocena-cyklu-zycia [1.05.2011].
6
7
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owania i wdrażania mogą się zmieniać w zależności od użytkownika, odbiorcy
czy produktu. Do podstawowych etapów należą:
1. Określenie celu i zakresu definicji.
2. Zbieranie informacji.
3. Interpretacja i identyfikacji punktów krytycznych.
4. Analiza wrażliwości.
5. Podsumowanie9.
Natomiast według Marvina Rausunda proces tworzenia rachunku kosztów
ELCC można opisać jako:
1. Zdefiniowanie problemu.
2. Zdefiniowanie elementów kosztów.
3. Modelowanie systemu.
4. Zbieranie danych.
5. Modelowanie profilu kosztów.
6. Ocena10.
Analizy na bazie rachunku ELCC powinno się dokonywać w drugim etapie
LCA. tj. podczas inwentaryzacji danych wejściowych (tworząc katalog materiałów i energii, można równocześnie określać ich koszty) i wyjściowych (przy
uwzględnianiu ilości emisji i odpadów można np. w warunkach krajowych określić wysokość opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska) dla poszczególnych procesów jednostkowych i dla wybranej jednostki funkcjonalnej. Powoduje
to, że „wejścia i wyjścia” zostaną zaprezentowane w mierniku pieniężnym11.
Uwzględniając dodatkowo możliwość określenia potencjalnego wpływu na
środowisko, zarówno wytwórcy, jak i konsumenci mogą poszukiwać wyrobów
o najmniejszym wpływie na środowisko (LCA) oraz najniższych kosztach cyklu
życia (ELCC).
Rachunek ELCC definiuje się zatem jako sumę wszystkich kosztów ponoszonych podczas projektowania, budowy, produkcji, transportu, użytkowania wyrobów, aż do ich końcowego składowania, gospodarczego wykorzystania i utylizacji. Dodatkowo przy wdrażaniu rachunku kosztów ELCC konieczne jest ustalenie
horyzontu czasowego (okresu żywotności) wybranego produktu, aby w określonym przedziale czasu przeprowadzić analizę. Powinien on współgrać z określanym czasem wpływu na środowisko naturalne12.
W rachunku kosztów ELCC, zgodnie z badaniami międzynarodowymi, powinno się uwzględniać ryzyko inwestora przez wykorzystanie założonej stopy
dyskontowej. Ustalono, że dla poszczególnych kategorii wpływu na środowisko
D. Hunkeler, op. cit., s. 12.
M. Rausand, Life Cycle Cost, NTNU, Trondheim 2001.
11
C.T. Hendrikson, L.B. Lave, H.S. Matthews, Environmental Life Cycle Assessment of Goods
and Services. An Input and Output Approach RFF, Washington 2006, s. 10.
12
Z. Kowalski, op. cit., s. 160-161.
9
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należy przyjmować m.in. 0,1% dla zubożenia zasobów, 0,01% dla zmian klimatu
i 0,001% dla toksyczności13.

4. Zakres rachunku ELCC
Zakres rachunku kosztów ELCC różni się od założeń metody LCA, ponieważ
uwzględnia koszty, a nie tylko oddziaływanie na środowisko. Są to więc dwie
uzupełniające się techniki. Rachunek ELCC nie jest metodą rachunkowości finansowej. Jest to metoda zarządzania kosztami w ramach zrównoważonego rozwoju
w celu oszacowania kosztów związanych z istnieniem danego produktu. Tak jak
metoda LCA, nie jest on metodą rachunkowości, ale metodą zarządczą mającą na
celu określenie pełnego wpływu na środowisko danego produktu i wykorzystywaną przy ocenie rozwiązań alternatywnych14.
Cel i zakres rachunku ELCC należy określić przed rozpoczęciem badań oraz
wdrażaniem. Bardzo ważne jest określenie granic systemu, jak również jednostki,
której ma dotyczyć rachunek kosztów. Do podstawowych działań zmierzających
do zdefiniowania zakresu rachunku ELCC należą:
– określenie kosztów całkowitych od strony podmiotu, jak i konsumentów,
– ocena konkurencyjności produktu – określenie kosztów konsumenta,
– sprawozdawczość, monitoring i aktywne określanie kosztów wewnątrz
przedsiębiorstw,
– osiągnięcie porozumienia na poziomie menedżerów co do portfela produktów i określenia ich relacji z rachunkiem ELCC,
– identyfikacja możliwych alternatyw,
– identyfikacja kompromisu między aspektem ekonomicznym i środowiskowym,
– zdefiniowanie i określenie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)
wraz z oceną społecznych wpływów,
– identyfikacja potencjalnego przedsiębiorstwa i określenie kosztów w długim okresie, analiza potencjalnych korzyści ekonomicznych dla konsumentów na
etapie EOL (end-of-live) wpływu na środowisko i zagrożeń społecznych,
– definiowanie powiązań między poszczególnymi kryteriami (kosztów wewnętrznych w porównaniu z zewnętrznymi),
– definiowanie optymalnego cyklu życia uwzględniającego różnego rodzaju
zmiany, np. systemów zakupu materiałów15.
Rachunek kosztów ELCC odnosi się do wszystkich kosztów. Koszty te są
częścią systemu określonego przez technikę LCA.
13
14
15

Ibidem.
D. Hunkeler, op. cit., s. 39-40.
Ibidem, s. 12-13.
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Takie rozumienie pozwala ustalić następującą formułę obliczeniową:
ELCC = Cic + Cin + Ce + Co + Cm + Cs + Cs + Cenv + Cd
gdzie:
Cic –
Cin –
Ce –
Co –
Cm –
Cs –
Cenv –
Cd –

wstępne koszty inwestycyjne,
koszty instalacji,
koszty energii,
koszty operacyjne,
koszty konserwacji i napraw,
koszty przerw w eksploatacji i strat produkcyjnych,
koszty środowiskowe,
koszty utylizacji, likwidacji, rekultywacji.

Powyższa formuła16 stanowi oczywiście jedynie bazę wyjściową, która jest
modyfikowana indywidualnie przez każdy podmiot i dostosowywana do odpowiedniego wyrobu.

Podsumowanie
Nowocześnie zarządzane przedsiębiorstwa nie skupiają się wyłącznie na standardowych systemach zarządzania, które nie spełniają także oczekiwań światowej polityki, w coraz szerszym zakresie uwzględniającej ochronę środowiska.
Nie wystarczy obecnie patrzeć na produkt jako konkretny wyrób, ale trzeba zdać
sobie sprawę ze wszystkich procesów, jakie są z nim powiązane. Środowiskowa
ocena cyklu życia (LCA) jest jedną z metod pomocniczych służących zapoznaniu
się z procesami produkcyjnymi, uwzględniających oddziaływanie na środowisko
naturalne. Uzupełnienie techniki LCA następuje wtedy, gdy zastosuje się także
rachunek kosztów ELCC. Zapewnia to trwałe połączenie obu działań w aspekcie
środowiskowym i ekonomicznym. Może to w wymierny sposób pomóc w projektowaniu procesów technologicznych, w prawidłowym prowadzeniu decyzji
zarządczych w kierunku bardziej racjonalnego wykorzystania wewnętrznych
zasobów podmiotu i optymalizacji kompromisów między ochroną środowiska,
aspektami gospodarczymi a biznesowymi. W skali światowej informacje uzyskane na podstawie rachunku kosztów ELCC są wykorzystywane do opartego
na wiedzy podejmowania decyzji w kontekście zrównoważonego rozwoju (konsumpcji i produkcji).

16

Z. Kowalski, op. cit., s. 174.
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Próba klasyfikacji przyczyn
powstawania i trwania ubóstwa
Uporczywość, z jaką głód szerzy się na świecie, stanowi jeden z najbardziej
bulwersujących aspektów współczesności. Fakt, że wciąż tylu ludzi umiera
z niedożywienia, a jeszcze więcej cierpi chroniczny niedostatek, to katastrofa,
z którą świat w jakiś przedziwny sposób nauczył się żyć.
Jean Dreze i Amartya Sen, Hunger and Public Action

Streszczenie. W artykule podjęto próbę klasyfikacji przyczyn powstawania i trwania ubóstwa.
W pierwszej części przedstawiono obowiązujące w literaturze definicje, podziały, pomiary i kryteria
powstawania ubóstwa oraz przybliżono jego obecny wymiar przestrzenny i czasowy. Druga część
jest poświęcona identyfikacji ekonomicznych i pozaekonomicznych przyczyn i przejawów ubóstwa.
Słowa kluczowe: ubóstwo, pauperyzacja, polityka społeczna, równość społeczna, wykluczenie
społeczne

Wprowadzenie
Zakończenie II wojny światowej i nastanie długo oczekiwanego pokoju dało
nadzieję wielu narodom, przede wszystkim przedstawicielom ich władz, jak i naukowcom, że postęp techniczny, jaki nastąpił pod koniec stulecia, przyczyni się
do likwidacji głodu i ubóstwa na świecie. Wszystko wskazywało na to, że kraje
Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej, uwolnione spod kolonialnej dominacji, pod
auspicjami światowych instytucji, takich jak Bank Światowy czy ONZ, rozpoczną
nową drogę rozwoju gospodarczego, w ślad za krajami wiodącymi na świecie.
Niestety optymistyczna wizja poprawy sytuacji na świecie wciąż się nie ziściła.
Nastąpiło zniechęcenie i rezygnacja spowodowane tym, że w ostatnim czasie znacząco wzrosła liczba osób żyjących w biedzie i ubóstwie. Aby przybliżyć problem
ubóstwa, należy zapoznać się ze statystyką Banku Światowego, który stosuje kryterium 1,25 dolara dziennie na osobę w przypadku ubóstwa skrajnego, które oznacza, że jednostka nie jest w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb, aby
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przetrwać. Taka granica ubóstwa obowiązuje od 2005 r., wcześniej w latach 1981-2004 była to kwota 1 dolara na osobę. Zgodnie z danymi Banku Światowego
w 2001 r. poniżej tego progu żyło 1,2 mld ludzi na świecie. Obecnie wbrew usilnym staraniom krajów wysoko rozwiniętych i programom pomocowym zmniejszenie tej liczby jest nierealne, a liczba osób żyjących na granicy ubóstwa wzrosła
nawet do 1,5 mld1. Najwięcej takich osób mieszka w Afryce, stanowiąc prawie
połowę całej ludności tego kontynentu. Oznacza to, że poziom biedy w Afryce nie
zmienił się od początku lat 80. W wartościach bezwzględnych najwięcej ubogich
ludzi mieszka w południowej Azji, głównie w Indiach. W tym rejonie od 1981 r.
poziom ubóstwa spadł jednak z 60% do 40%. Największy sukces pod tym względem w ostatnich latach odniosły Chiny, które jako kraj bardzo szybko się bogacą,
choć nie jest jednoznaczne z bogaceniem się całego społeczeństwa. Należy jednak
podkreślić, że głód i ubóstwo nie są problemem wyłącznie krajów ubogich. Liczba
obywateli amerykańskich, którym dokucza głód, wzrosła z 20 mln w 1985 r. do
44 mln w 2009 r. Odsetek Amerykanów żyjących w ubóstwie w 2009 r. zwiększył
się do 14,3%. Wskaźnik ten ostatni raz osiągnął tak wysoką wartość w 1965 r.
Według danych urzędu statystycznego Cenzus Bureau, który przygotował raport,
liczba ubogich była najwyższa od 51 lat, czyli od momentu, gdy zaczęto publikować oficjalne szacunki2. Kolejny przykład państwa wysoko rozwiniętego, w którym uwidacznia się ubóstwo, stanowi Japonia. Problem ten dotyczy nawet 20 mln
obywateli, czyli co szósty mieszkaniec tego kraju żyje poniżej progu ubóstwa. Te
niechlubne wyniki stawiają Japonię na czele państw rozwiniętych pod względem
nierówności społecznych oraz klasyfikują ją na samym końcu listy państw OECD
w kontekście ubóstwa3. Statystyka pokazuje, że istnieje potrzeba wyjaśnienia
i walki z problemem ubóstwa na świecie.

1. Przyczyny powstawania i trwania ubóstwa
Zagadnienie ubóstwa jest przedmiotem zainteresowania wielu nauk, takich
jak filozofia, teologia, socjologia czy politologia, ale od dłuższego czasu problemem tym zajmują się także ekonomiści. Wielość dyscyplin i podejść powoduje,
że nie istnieje jedna spójna teoria wyjaśniająca przyczyny ubóstwa. Nie ma też
zgody co do tego, jak należy mu przeciwdziałać. Obszarem spornym jest również
jednoznaczna klasyfikacja przyczyn i skutków ubóstwa, które często nie dają się
1
Bank Światowy: Ubóstwo na świecie większe niż przypuszczano, Puls Biznesu, http://www.
pb.pl/Default2.aspx?ArticleID=b14b3d2b-5465-4215-8749-b597e7c7e0de [31.05.2011].
2
Forsal.pl, Wskaźnik ubóstwa w USA: co siódmy Amerykanin żyje w biedzie, http://forsal.
pl/artykuly/452325,wskaznik_ubostwa_w_usa_co_siodmy_amerykanin_zyje_w_biedzie.html
[18.09.2010].
3
Wyborcza.biz, Co szósty mieszkaniec Japonii żyje w ubóstwie, http://wyborcza.biz/biznes/
1,101562,7171114,Co_szosty_mieszkaniec_Japonii_zyje_w_ubostwie.html [21.10.2009].
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odróżnić. Tego typu podejście do wyjaśnienia tego zjawiska jest typowe dla nauk
społecznych. W polskiej literaturze przedmiotu Małgorzata Sulmicka w pracy
Ubóstwo we współczesnym świecie4 zauważa, że większość cech wymienianych
przez naukowców jest zazwyczaj postrzegana jako skutek, rzadziej zaś jako przyczyna. Takie spostrzeżenia formułował np. estoński ekonomista Ragnar Nurkse,
który u schyłku lat 40. i w pierwszej połowie lat 50. skoncentrował uwagę na wyjaśnianiu charakteru zacofania i niedorozwoju krajów słabo rozwiniętych, a przede
wszystkim na badaniu przyczyn zacofania i czynników je utrwalających. W tym
czasie panowała tendencja do poszukiwania jednego, głównego czynnika, który
nie tylko rodzi zacofanie, lecz jest też powodem niskiego poziomu innych czynników wytwórczych. W opublikowanej w 1952 r. książce Some Aspects of Capital
Accumulation in Underdeveloped Areas5 (wyd. polskie: Problemy tworzenia kapitału w krajach gospodarczo słabo rozwiniętych z 1962 r.) R. Nurkse wysunął tezę,
że głównym źródłem zacofania krajów słabo rozwiniętych jest niedobór własnego
kapitału, czyli oszczędności ze źródeł wewnętrznych, niezbędne na cele inwestycyjne. Przedstawił on także koncepcję błędnego koła ubóstwa, czyli mechanizmu
negatywnego sprzężenia zwrotnego, występującego w gospodarkach na niskim
poziomie rozwoju, którą lapidarnie ujął: „Kraj jest biedny, ponieważ jest biedny”.
Tym samym zapoczątkował powstanie całej serii różnych koncepcji błędnego
koła ubóstwa, które określano także mianem koncepcji zaklętego kręgu ubóstwa
(vicious circle of poverty). W myśl tych koncepcji czynniki powodujące zacofanie
tworzą swoisty łańcuch zależności. Układają się w krąg przyczynowości, czyli
tak, że każdy z tych czynników jest zależny od czynnika, który go poprzedza, a on
sam determinuje zjawisko po nim następujące. Wzajemnie powiązane w sposób
okrężny rozpatrywane czynniki hamujące rozwój, tworząc system, prowadzą do
stagnacji gospodarczej. Głównym osiągnięciem koncepcji błędnego koła ubóstwa
R. Nurksego było przedstawienie możliwości i sposobu przezwyciężenia kręgu
biedy i zacofania krajów słabo rozwiniętych poprzez stopniowe podnoszenie wydajności pracy, do czego niezbędne są inwestycje kapitałowe, celem ograniczenia
bariery popytu i małej chłonności rynku, zwiększenia produkcji oraz wydajności
pracy i dochodów ludności.
W dyskursie na temat ubóstwa sporną kwestią jest określenie pierwotnych
źródeł ubóstwa. Występują w nim zwolennicy podejścia, że ubóstwo zależy od
działań jednostki (ubóstwo zawinione) oraz przedstawiciele teorii, która wskazuje
na zewnętrzne uwarunkowania powstawania i trwania ubóstwa (ubóstwo niezależne). Analizując wczesne fazy kapitalizmu zachodnioeuropejskiego, który bazuje na funkcjonowaniu wolnego rynku, można stwierdzić, że panowało wówczas
M. Sulmicka, Ubóstwo we współczesnym świecie, „Monografie i Opracowania” nr 486, SGH,
Warszawa 2001.
5
R. Nurkse, Some Aspects of Capital Accumulation in Underdeveloped Countries, Cairo 1952.
4
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przekonanie o istnieniu biedy zawinionej (ekonomia mieszczańsko-protestancka).
Biedny jest ten, kto nie pracuje, a nie pracuje, bo jest leniwy. Jeśli nie może pracować z innych przyczyn, to jest jednostką nieprzystosowaną do funkcjonowania
w społeczeństwie6.
Bieda wśród pracujących pojawiła się wraz z uprzemysłowieniem. Skrajna
nędza, głód, zagrożenie życia, praca dzieci były zjawiskami typowymi dla XIX-wiecznej gospodarki kapitalistycznej. Przyczyniły się one do tworzenia oddolnych ruchów robotniczych domagających się poprawy statusu robotnika, które
później przerodziły się w związki zawodowe. Wczesnokapitalistyczne ubóstwo
pracujących było jedną z przesłanek powstania lewicowych nurtów myśli społecznej, ekonomicznej i politycznej. W koncepcji przedstawionej m.in. przez Karola Marksa likwidacja ubóstwa miała nastąpić przez obalenie klasy „wyzyskiwaczy”, a co za tym idzie – zastąpienie kapitalizmu socjalizmem.
Podejście do problemu biedy uległo zmianie dopiero pod wpływem doktryny
chrześcijańskiej. Rodząca się w owym czasie coraz bogatsza klasa średnia zaczęła w społeczeństwie spełniać szereg zadań, które dopiero kilkadziesiąt lat później przejęło państwo. Do zadań tych należały kwestie edukacji, pomoc socjalna
czy opieka zdrowotna. Wspieranie najuboższych stało się „obyczajem towarzyskim”. Przejmowanie tych funkcji przez państwo upowszechniło się w Europie
po II wojnie światowej, wraz ze zmianą polityki gospodarczej, bazującej na nowej ekonomii Keynesowskiej. Mimo że większość gospodarek ma zdecydowanie kapitalistyczną orientację, gdzie prawo jednostki do samostanowienia, w tym
dysponowania własnym dochodem, stanowi fundament rozwoju, akceptacja redystrybucji dochodów jest powszechna – i to do tego stopnia, że współcześnie
propozycje zwiększenia poziomu świadczeń socjalnych są narzędziem zdobywania poparcia społecznego w kampaniach wyborczych. Prowadzi to do wniosku,
że wraz z rosnącym poziomem dobrobytu pojawia się coraz więcej osób, które
są beneficjentami netto redystrybucji budżetowej. Istotne jest jednak, że równocześnie pewna część społeczeństwa ma jedynie wrażenie, że korzysta na budżetowym podziale dochodu i godzi się na kolejne programy prospołeczne. Państwo
opiekuńcze przyjmuje na siebie coraz więcej funkcji, których realizacja wymaga
wzrostu obciążeń podatkowych. Ograniczanie bezrobocia jest traktowane jako
jeden z kluczowych aspektów polityki społecznej i gospodarczej. Zjawisko to
jest szczególnie dotkliwe w okresach kryzysu zarówno o podłożu strukturalnym,
jak i koniunkturalnym. Brak pracy oznacza niemożność zapewnienia odpowiedniego poziomu życia, pojawia się stan erozji socjalnej, który w dłuższym czasie
prowadzi do wykluczenia społecznego. Grupy wykluczenia są źródłem zagrożeń
społecznych i politycznych, takich jak przestępczość, radykalizm czy terroryzm.
Państwo coraz bardziej angażuje się w pomoc takim grupom. Jeśli jednak działa6

M. Sulmicka, op. cit., s. 159.
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nia doraźne będą pochłaniać coraz większe środki, bez perspektywy aktywizacji
zawodowej i przywrócenia utraconych źródeł dochodu, doprowadzi to do kryzysu państwa opiekuńczego, który został opisany przez Francesa Foxa Pivena
i Richarda Clowarda już na początku lat 70. XX w.7 Ubóstwo, a co za tym idzie
– bieda, jest z jednej strony skutkiem braku środków do życia, a z drugiej – produktem opisu biedy czy, mówiąc inaczej, dyskursu o ubóstwie, uwzględniającym
badania naukowe, dokumenty rządowe, strategie, polityki czy techniki gromadzenia danych statystycznych. Dyskurs ten determinuje relacje między państwem
a biednymi oraz kształtuje stosunek biednych do samych siebie. Panel naukowy
o ubóstwie zakreśla koncepcję i granice ubóstwa, dostarcza argumenty, uzasadnienia i strategie rozwiązania problemów, a tym samym umożliwia państwu zajęcie się problematyką ubóstwa. Zarówno nauka, jak i polityka państwa są ograniczone polityczną racjonalnością, która strukturyzuje interwencje państwa i reguły
prawdziwości, którymi naukowcy posługują się w badaniach. W neoliberalnych
ramach ubodzy to racjonalne i kalkulujące podmioty, które same dokonały wyboru bycia ubogimi, nie zainwestowały w swój lub potomstwa kapitał ludzki albo
decydują się na pracę za niskie wynagrodzenie. Państwo takie postrzega osoby
ubogie jako jednostki nieproduktywne. Neoliberalizm, poprzez komercjalizację
i prywatyzację sfery społecznej, przerzuca te koszty na nisko- i średniodochodowe gospodarstwa domowe w gospodarce. Wprowadzając matrycę ekonomiczną, czyli model mechanizmu rynkowego do zarządzania sferą społeczną, w skład
której wchodzą zabezpieczenie społeczne, pomoc społeczna, edukacja, ochrona
zdrowia, ochrona środowiska, kultura, oraz do zarządzania państwem powoduje,
że z optyki państwa znikają obywatele. Stylizowany model rynku w rozumieniu mechanizmu rynkowego jest celem i środkiem do celu. Jak pisał Michael
Foucault8, model ten funkcjonuje jak permanentny trybunał ekonomiczny, który
wymaga ustawicznego dostosowania i adaptowalności. Z wyobraźni społecznej
znika przeświadczenie, a z dyskursu naukowego formy wiedzy o tym, że rynki
oraz państwo mogą funkcjonować inaczej9.

2. Taksonomia przyczyn powstania i trwania ubóstwa
Ubóstwo jest zjawiskiem negatywnym, zarówno w gospodarkach ubogich,
jak i bogatych. Dlatego przedstawiciele władz za pośrednictwem różnych polityk lub programów pomocowych, krajowych bądź międzynarodowych, starają
7
S. Golinowska, Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej. Studium ekonomiczne,
Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 162-164.
8
M. Foucault, Trzeba bronić społeczeństwa, Wydawnictwo KR, Warszawa 1998, s. 23-25.
9
E. Charkiewicz, Kobiety i ubóstwo – widzialna ręka neoliberalnego państwa, w: Ubóstwo
i wykluczenie społeczne w Polsce, Polski Raport Social Watch, 2010, s. 67-69.
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się walczyć z tym zjawiskiem. Minimalizowanie skali ubóstwa różnie przebiega w różnych regionach świata – ze względu na odmienną sytuację gospodarczą, jak również ze względu na wyjątkowo złożone konsekwencje ubóstwa oraz
problem mierzenia tego zjawiska. Określenie ubóstwa może dotyczyć jednostki
lub większej grupy społecznej, stanowiąc problem w skali makroekonomicznej.
Rozpatrując ubóstwo jednostkowe, uwzględniamy problemy związane z brakiem
możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb obejmujących żywność, dostęp
do wody pitnej, urządzeń sanitarnych, mieszkania, opieki zdrowotnej, wykształcenia, kultury czy informacji. Zależy ono nie tylko od dochodów, choć jest to
czynnik bardzo istotny, ale również od dostępu do podstawowych usług. Oprócz
tego wiąże się z brakiem możliwości uczestnictwa w podejmowaniu decyzji
w życiu obywatelskim, społecznym i kulturalnym. Z problemem ubóstwa, spowodowanym brakiem dostępu do dóbr materialnych, najczęściej mamy do czynienia w krajach biednego Południa, czyli Azji Południowo-Wschodniej, Afryki
i Ameryki Południowej, gdzie poszczególne wymiary ubóstwa często nakładają
się na siebie, przez co marginalizują pozycję jednostki w społeczeństwie. Z całkiem inną sytuacją mamy do czynienia w krajach bogatej Północy, gdzie podstawowe potrzeby są przeważnie zaspokojone nawet w najuboższych warstwach
społeczeństwa. W takiej sytuacji większą uwagę poświęca się zjawisku wykluczenia społecznego10, rozumianemu jako niemożność uczestniczenia w życiu zbiorowości lokalnej.
Uwzględniając definicję ubóstwa jako odczuwanie przez człowieka braku lub
niedoboru czy to rzeczy materialnych, czy niematerialnych, można dokonać podziału przyczyn powstawania i trwania ubóstwa na ekonomiczne i pozaekonomiczne. Rozpatrując społeczeństwo funkcjonujące w warunkach dobrobytu, podmioty
niemające dostępu do dóbr i usług powszechnych w społeczeństwie są uważane za
te, które dotknęło zjawisko ubóstwa. Walka z ubóstwem w takich warunkach nie
sprowadza się tylko do zapewnienia wystarczającej ilości towarów, które pokryją
potencjalne zapotrzebowanie, z produkcji krajowej lub też z zagranicy. Problemem
jest zapewnienie dostępności dóbr, czyli kwestia podziału dochodu i jego wysokości na poziomie gwarantującym dostęp do istniejącej podaży. Kwestią kluczową dla gospodarki jest siła nabywcza, której niedostatek jest obszarem interwencji
polityki społecznej. Takie podejście jest oczywiście dalece jednostronne i grozi
pominięciem sfery produkcji, co w skrajnym przypadku może prowadzić do wyjątkowo nieracjonalnej gospodarki zasobami. Przykładów dostarczają podejmoKategoria wykluczenia społecznego, stosowana w polityce społecznej, ma charakter wielowymiarowy i w dużej mierze wychodzi poza brak środków materialnych i pieniężnych, odnosząc
się także do innych ograniczeń, które uniemożliwiają jednostce (osobie, rodzinie, gospodarstwu
domowemu) żyć na poziomie akceptowalnym w danej społeczności. Wykluczenie społeczne to
niemożność uczestniczenia w istotnych aspektach życia społecznego, gospodarczego, politycznego
i kulturalnego. Nie jest ono wynikiem wyboru jednostki, lecz przeszkód, jakie ona napotyka.
10
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wane w różnych okresach i miejscach na świecie próby centralnego zarządzania
oraz wdrażania zasad „społecznej sprawiedliwości”, w ramach której dążono do
względnie równego podziału dóbr i usług. Natomiast w krajach rozwijających się
diagnoza przyczyn ubóstwa obejmuje w głównej mierze sferę produkcji i podziału. Ponadto w funkcjonowaniu tych sfer widocznych jest kilkanaście nieprawidłowości ich funkcjonowania, które można podzielić na mikro- i makroekonomiczne
(tab. 1)11.
Tabela 1. Nieprawidłowości funkcjonowania gospodarki rynkowej
z uwzględnieniem skali mikro- i makroekonomicznej
Nieprawidłowości funkcjonowania gospodarki rynkowej
–
–
–
–
–
–

mikroekonomiczne
brak lub niedostatek krajowych czynników
wytwórczych (w aspekcie ilościowym i jakościowym),
błędny dobór technik wytwarzania,
niski poziom wydajności pracy,
brak bądź niedopasowanie techniczne infrastruktury,
niska konkurencyjność wewnętrzna oraz zewnętrzna,
stosowanie w krajach rozwiniętych dotacji
produkcyjnych, zwłaszcza w sektorze rolniczym.

makroekonomiczne
– monokulturowy charakter gospodarek,
– niski poziom oszczędności krajowych,
– błędnie prowadzona polityka makroekonomiczna,
– rabunkowa gospodarka rolna i surowcowa,
– biurokratyzacja i korupcja systemu państwowego,
– niekorzystne długookresowe tendencje kształtowania się cen surowców i produktów rolnych na rynkach światowych,
– ograniczony dostęp do rynków zbytu w krajach rozwiniętych gospodarczo,
– niewystarczający napływ inwestycyjnego kapitału zagranicznego i niekorzystna struktura
sektorowa inwestycji zagranicznych,
– doraźny charakter zagranicznej pomocy rozwojowej,
– nietrafność diagnoz oraz programów naprawczych narzucanych przez międzynarodowe organizacje gospodarcze (Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy).

Źródło: opracowanie własne na podstawie: K. Czaplicka, Globalne ubóstwo. Perspektywa społeczno-ekonomiczna, w: Dialogi o rozwoju, Ubóstwo, Global Development Research Group, Warszawa 2007, s. 14-15.

Z kolei pozaekonomiczne przyczyny powstawania ubóstwa zaczynają odgrywać rolę w momencie uwzględnienia i upowszechnienia podejścia społecznego
w ocenie zjawisk gospodarczych. Do tej grupy przyczyn zalicza się warunkujące
ubóstwo czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. Uznaje się, że jedną z najbardziej
pierwotnych przyczyn zróżnicowania w poziomie bogactwa są aspekty środowiK. Czaplicka, Globalne ubóstwo. Perspektywa społeczno-ekonomiczna, w: Dialogi o rozwoju. Ubóstwo, Fundacja Inna Przestrzeń, Global Development Research Group, Warszawa 2007,
s. 14.
11
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skowe, takie jak klimat, rzeźba terenu, jakość gleb, zasoby naturalne, gęstość zaludnienia, zasoby wody. Od dawna wiadomo, że kraje różnią się pod względem
„naturalnych” możliwości generowania dochodu. David Landes określa to zróżnicowanie jako „nierówne boisko”, na którym przyszło gospodarować różnym
społeczeństwom12.
Do pozaekonomicznych przyczyn ubóstwa w krajach rozwijających się należy również zaliczyć niedostatek ziemi uprawnej w stosunku do liczby ludności
i tempa jej przyrostu, choć są w tym względzie wyjątki, np. wielkoobszarowe rolnictwo w Brazylii, które przynosi wysokie zyski wąskiej grupie właścicieli ziemskich, a nie zapewnia dochodów najbiedniejszym mieszkańcom wsi13. Singapur,
który niemal nie posiada ziemi uprawnej, jest przykładem kraju, w którym w ciągu kilkudziesięciu lat dokonał się ogromny skok dochodowy. W 1970 r. per capita
wyniósł tam 4,5 tys. USD, w 2000 r. – 23 tys. USD, a w 2010 r. – 56,5 tys. USD,
zajmując tym samym trzecią pozycję wśród państw o najwyższym mierniku dochodowym; jedynie Katar i Luksemburg mogły poszczycić się wyższym wskaźnikiem PKB per capita14.
Kolejnym czynnikiem pozaekonomicznym wpływającym na poziom rozwoju jest system wartości obowiązujący w danym społeczeństwie. D. Landes
przyczyn sukcesu gospodarczego Europy Zachodniej od XVIII w. upatruje m.in.
w sprzyjającym klimacie etycznym dla występowania postaw przedsiębiorczych.
Chrześcijaństwo, a zwłaszcza jego protestancki odłam, sprzyja bowiem bogaceniu się i podnoszeniu statusu ekonomicznego jednostki. Podobne podstawy religijne można zaobserwować na niektórych obszarach Azji Wschodniej. Natomiast
religie, które nie wskazują na związek pomiędzy codzienną aktywnością a osiąganym statusem społecznym, nie sprzyjają występowaniu w społeczeństwach
wysokiej skłonności do oszczędzania i inwestowania. Dowody na to, że przyjęty
system wartości lub religia mogą pozytywnie lub negatywnie wpływać na poziom
zamożności społeczeństwa, są liczne. Nie ma jednak jasności co do tego, dlaczego
akurat to, a nie inne społeczeństwo i na tym, a nie innym obszarze przyjęło określone wzorce kulturowe.
Czynnikiem pozaekonomicznym rozwoju jest też z pewnością umiejętność
dobrego rządzenia (ang, good governing). Sprawnie działające instytucje państwa,
przejrzyste prawodawstwo gwarantujące własność, jasne zasady prowadzenia
działalności gospodarczej, sprawna administracja, ochrona konkurencji, przeciwdziałanie korupcji i redystrybucja dochodów budżetowych uwzględniająca podstawowe potrzeby społeczne stanowią niezbędny katalog sprawnego rządzenia.
D. Landes, Bogactwo i nędza narodów, Muza, Warszawa 2005, s. 54.
G. Kohlhepp, Globalization and sustainable regional development with special emphasis on
developing countries, „Debata o globalnym rozwoju” 22.10.2007 r. [praca niepublikowana], Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2007.
14
Klasyfikacja PKB per capita według Międzynarodowego Funduszu Walutowego.
12
13
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Do zewnętrznych uwarunkowań rozwojowych należy zaliczyć sąsiedztwo polityczne, tworzące swoisty klimat rozwojowy. Może on mieć zarówno pozytywny,
jak w przypadku powiększającej się Unii Europejskiej, jak i negatywny charakter, np. przenoszenie się konfliktów zbrojnych i ich skutków w Afryce. Czynnik
ten cechuje się znaczną zmiennością. Jednak silnie występująca w ostatnich kilkudziesięciu latach tendencja do tworzenia ugrupowań integracyjnych jest wynikiem rosnącego przekonania o korzyściach ekonomicznych i politycznych ich
zawierania15. Podział na czynniki pozaekonomiczne z uwzględnieniem podziału
na czynniki wewnętrzne i zewnętrzne zawiera tabela 2.
Tabela 2. Pozaekonomiczne przyczyny powstawania ubóstwa
z uwzględnieniem czynników wewnętrznych i zewnętrznych
Pozaekonomiczne przyczyny powstawania ubóstwa
–
–
–
–

czynniki wewnętrzne
czynniki zewnętrzne
czynniki środowiskowe (klimat, rzeźba tere- – sąsiedztwo polityczne, które daje różne możliwości rozwojowe. Pozytywny (UE) lub nenu, jakość gleby, zasoby naturalne, gęstość
gatywny charakter (konflikty zbrojne w Afryzaludnienia, dostęp do wody),
ce). Wyróżnia się zmiennością w czasie oraz
nierównowaga w relacji ziemi uprawnej do
przestrzeni.
liczby ludności i tempa jej przyrostu (istnieją
wyjątki),
obowiązujący w danym społeczeństwie system wartości (obowiązująca religia) sprzyjający postawom przedsiębiorczym,
umiejętność dobrego rządzenia (good governing): sprawnie działające instytucje państwa,
tj. przejrzyste prawodawstwo (gwarantujące
własność), jasne zasady prowadzenia działalności gospodarczej, sprawna administracja,
ochrona konkurencji, przeciwdziałanie korupcji i redystrybucja dochodów budżetowych,
uwzględniająca podstawowe potrzeby społeczne – to katalog sprawnego rządzenia.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: K. Czaplicka, op. cit., s. 15-16.

Na uwagę zasługuje fakt, że wraz ze wzrostem dochodów przesuwa się granica ubóstwa w górę, a co za tym idzie – spadek popytu na dobra poślednie. W dłuższym okresie spowoduje to wzrost cen dóbr niższego rzędu i tym samym spadek
realnych dochodów części społeczeństwa, tworząc w ten sposób nowe ubóstwo,
mimo tego, że część ludzi się wzbogaciła. Im więcej ludzi jeździ własnym samochodem, tym mniej korzysta z komunikacji miejskiej. W efekcie ceny transportu
publicznego rosną do poziomu, którego nie są w stanie zaakceptować „nowi ubodzy”. Pojawia się tym samym efekt zewnętrzny, który podnosi względną granicę
15

K. Czaplicka, op. cit., s. 15-16.
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ubóstwa. Negatywne skutki ubóstwa pogłębiają się wraz z czasem jego trwania.
Długotrwałe ubóstwo cechuje tendencja do przenoszenia się z pokolenia na pokolenie. John Kenneth Galbraith twierdził, że jedną z przyczyn utrwalania się
ubóstwa jest to, iż jego długie trwanie przyczynia się do powstawania syndromu
przystosowania do życia w ubóstwie, który bardzo trudno jest przełamać, nawet
gdy wystąpią sprzyjające temu okoliczności16.

Podsumowanie
Dyskusja o ubóstwie na świecie uwzględnia to, że pojmowanie tego zjawiska
jest różne w zależności od interpretacji definicji, sposobu pomiaru, ustalonych
kryteriów, wymiaru czasowego i przestrzennego, obowiązującej kultury w danej
społeczności czy religii. Niezależnie od tych czynników występuje jedno wspólne
spoiwo, jakim jest warunek konieczny wyjścia z ubóstwa, czyli wzrost gospodarczy i prosperity. Tym samym uznaje się, że wzrost gospodarczy jest kluczem do
rozwiązania problemu biedy i ubóstwa, natomiast czynniki pozaekonomiczne stanowią jedynie element wspomagający. Stwierdzenie to wskazuje, że ubóstwo jest
zagadnieniem zbyt drażliwym i zbyt rozpowszechnionym, aby zajmował się nim
ktokolwiek inny niż specjaliści i instytucje posiadające odpowiednie środki do
jego zwalczania. Programy pomocowe muszą być dostosowane do istniejących
potrzeb i zasobów gospodarczych. Instytucjami odpowiedzialnymi za planowanie
i wdrażanie w życie strategii będą instytucje rządowe lub inne, odpowiedzialne zarówno za identyfikację potrzeb, jak i za dostarczenie wymaganego zestawu
rozwiązań. Dlatego walka z ubóstwem na świecie stała się jednym z powodów
konsolidacji obecnych struktur instytucji rządowych, zarówno na poziomie narodowym, jak i międzynarodowym. Na uwagę zasługuje to, iż w rzeczywistości
nic nie potwierdza tezy, że bogactwo w jakikolwiek sposób poprawiło los ludzi
ubogich, nie wspominając już o tym, że społeczeństwa bogate stanowią obecnie największe zagrożenie dla życia na naszej planecie, a wielość rzeczy, które
produkują, tworzy nowe obszary biedy. Krótko mówiąc, ubodzy nie potrzebują
pomnażania zasobów gospodarczych lub usług, które ostatecznie służą innym lub
będą służyły dopiero przyszłym pokoleniom, ale odnowy swoich obecnych możliwości, by móc wykorzystać własne, lokalnie dostępne zasoby, które często są
całkowicie odmienne od tego, co zasobami zwykli nazywać ekonomiści17.
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Współpraca firm z organizacjami charytatywnymi
w świetle opinii klientów

Streszczenie. Coraz częściej firmy chcą być kojarzone z wartościami biznesu społecznie odpowiedzialnego. Dlatego też przedsiębiorcy angażują się w różnego rodzaju działania o charakterze
społecznym. Artykuł prezentuje sposoby współpracy firm z organizacjami społecznym oraz opinie
młodych klientów dotyczące tego typu działań.
Słowa kluczowe: działania społeczne, działania charytatywne, dobroczynność, współpraca biznesu z organizacjami społecznymi, marketing społecznie zaangażowany

Wstęp
W ostatnich kilku latach coraz popularniejsze stają się działania z obszaru
społecznej odpowiedzialności biznesu. Firmy zaczynają wdrażać działania w ramach zrównoważonego rozwoju, które dotyczą ochrony środowiska naturalnego,
relacji ze społecznością lokalną oraz wolontariatu pracowniczego. W ten trend
wpisują się także działania marketingu zaangażowanego społecznie (cause related marketing), które polegają na łączeniu w działalności firmy celów marketingowych z potrzebami społecznymi. Takie działania przyczyniają się do wzmacniania pozycji przedsiębiorstwa, a zwłaszcza jego wizerunku. Najczęściej jest to
współpraca między przedsiębiorstwem a organizacją społeczną. Przykładem tego
typu działań jest wspólny program firmy Danone i Polskiej Akcji Humanitarnej
„Podziel się posiłkiem”1.
1

Forum Odpowiedzialnego Biznesu, www.fob.org.pl [10.11.2009].
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Celem artykułu jest przedstawienie sposobów współpracy firm z organizacjami społecznymi i korzyści, jakie dzięki temu osiągają. Ponadto zostaną zaprezentowane wyniki badań własnych, których celem było poznanie opinii młodych
klientów na temat współpracy przedsiębiorstw z organizacjami charytatywnymi.
Przytoczone będą też wyniki innych badań dotyczących angażowania się firm we
wspieranie działań o charakterze charytatywnym.

1. Zaangażowanie firm w działalność społeczną
Działalność społeczna przedsiębiorstw jest bardzo szerokim pojęciem. Może
objawiać się przekazywaniem niewielkich darowizn finansowych na wybrane
cele społeczne, większą dbałością firmy o środowisko w procesie produkcji czy
stałą współpracą z wybraną organizacją charytatywną. Według Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu „przedsiębiorczość społeczna (social entrepreneurship) jest to forma działania sytuująca się
na pograniczu dwóch sektorów: biznesu i organizacji pozarządowych, łącząca
różne ich elementy w dążeniu do celu, którym jest poprawa sytuacji społecznej.
Przedsiębiorca społeczny jest osobą, która wykorzystując podejście biznesowe,
planowanie, innowacyjność, kreatywność i nowe technologie, stara się rozwiązywać problemy społeczne. Od przedsiębiorcy zaangażowanego w sprawy społeczne odróżnia go stawianie na pierwszym miejscu misji społecznej, a nie wyników
finansowych”2. Oznacza to, że pod pojęciem działalności społecznej albo przedsiębiorczości społecznej może kryć się wiele różnych działań.
Bolesław Rok wyróżnił cztery poziomy zaangażowania społecznego firm komercyjnych. Na pierwszym poziomie, rozumianym jako działania obowiązkowe,
ujęta jest podstawowa działalność gospodarcza, która najczęściej wyraża się poprzez działania z obszaru partnerstwa publiczno-prywatnego. Na drugim poziomie pojawia się przedsięwzięcie komercyjne w środowisku społecznym, rozumiane najczęściej jako wspieranie efektów komercyjnych poprzez współpracę z organizacjami społecznymi (działania marketingu społecznie zaangażowanego czy
sponsoring). Poziom trzeci to inwestycja na rzecz społeczności lokalnej, której
celem nadrzędnym jest budowanie długotrwałych relacji z otoczeniem, w jakim
firma funkcjonuje. Poziom czwarty, oznaczający najwyższe zaangażowanie firmy
w działalność społeczną, to filantropia rozumiana najczęściej jako czyste wspieranie działań charytatywnych, bez realizacji celów komercyjnych firmy3.
Zwykle na wspieranie działań o charakterze społecznym decydują się największe firmy, gdyż w wymiarze marketingowym tego typu współpraca ma sens,
B. Rok, Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Raport Akademii Rozwoju
Filantropii w Polsce oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004, s. 70.
3
Ibidem, s. 47-49
2
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Rysunek 1. Poziomy zaangażowania społecznego przez przedsiębiorstwa
Źródło: B. Rok, Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Raport Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004, s. 46.

jeśli zostanie odpowiednio nagłośniona, a to z reguły wiąże się ze sporymi wydatkami na działania marketingowe, na które mogą sobie pozwolić tylko najwięksi.
Wśród dziesięciu największych darczyńców 2010 r. znajdują się aż trzy firmy
z branży chemicznej, a tylko jedna typowo spożywcza. Oznacza to, że w działalność społeczną mogą angażować się różne firmy. Według tego zestawienia największym darczyńcą była firma Procter & Gamble, która łącznie na cele charytatywne
przeznaczyła 8,442 mln zł. Należy jednak pamiętać, że jest to zestawienie największych darczyńców oferujących wsparcie finansowe. W rzeczywistości, gdyby
uwzględnić takie formy, jak wolontariat pracowniczy czy działania marketingu
społecznie zaangażowanego, dane te mogłyby przedstawiać się inaczej. Na rynku
polskim modele współpracy firm z organizacjami społecznymi nie zawsze są uporządkowane, a partnerstwo ma częściej charakter jednorazowy niż długofalowy4.
Nie każda firma może podjąć współpracę z organizacją charytatywną bazującą na zasadach cause marketingu. Można wyróżnić następujące formy współpracy przedsiębiorstw w obszarze działalności społecznej5:
– pomoc finansowa – polega przede wszystkim na przekazywaniu określonych kwot pieniężnych, czasami ze wskazaniem na cel. Dla firmy jest to działanie
4
E. Konczal, Współpraca biznesu i organizacji społecznych w Polsce, „Harvard Business Review Polska” luty 2011, s. 64.
5
U. Gołaszewska-Kaczan, Zaangażowanie społeczne przedsiębiorstwa, Wyd. Uniwersytetu
w Białymstoku, Białystok 2009, s. 104.
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Tabela 1. Firmy, które przekazały najwięcej środków
na cele społeczne w 2010 r.

Lp.

Firma

1. Procter & Gamble DS Polska Sp. z o.o.
2. Telekomunikacja Polska S.A.
3. KGHM Polska Miedź S.A.
4. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
5. Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski S.A.
6. Polskie Górnictwo Naftowe
i Gazownictwo S.A.
7. BRE Bank S.A.
8. Grupa Atlas
9. Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.
10. Danone Sp. z o.o.

Branża

Kwota darowizn finansowych
(w zł)

FMCG
telekomunikacyjna
metalurgiczna
chemiczna

8 442 345

finansowa

3 592 635

energetyczna

2 886 620

finansowa
chemiczna
chemiczna
spożywcza

2 750 000
1 857 366
1 841 758
1 694 793

8 260 976
6 000 000
5 590 000

Źródło: Liderzy filantropii 2010, Forum Darczyńców w Polsce, www.forumdarczyncow.pl [5.05.2011].

dość proste (pod warunkiem, że dysponuje wolnymi środkami), zaś dla organizacji – często najbardziej pożądana forma wsparcia (gdyż pozwala na duże uniezależnienie od darczyńcy)6;
– pomoc rzeczowa / bezpłatne usługi – polega na przekazaniu przez firmę
określonych dobór (lub usług) na rzecz organizacji charytatywnej. Nie zawsze
jednak jest zgodność pomiędzy tym, co może przekazać darczyńca, a tym, czego
potrzebuje organizacja;
– pay-roll – polega na zaangażowaniu pracowników danej firmy, którzy co
miesiąc przekazują ze swojej pensji część środków (z reguły niewielką) na wybrany cel społeczny;
– wolontariat pracowniczy – polegający na angażowaniu się pracowników
danej firmy w działanie społeczne zainicjowane przez firmę.
Zaprezentowane sposoby wspierania organizacji społecznych to przykłady
działań najczęściej realizowanych, w których dominuje chęć pomocy innym nad
celami komercyjnymi przedsiębiorstwa. Okazało się jednak z czasem, że pomaganie organizacjom społecznym może przynieść wymierne zyski i tak narodził się
marketing społecznie zaangażowany (Cause Related Marketing – CRM)7.
M. Rąbińska, Wspólne przedsięwzięcia organizacji niekomercyjnych i przedsiębiorstw, „Marketing i Rynek” 1998, nr 7, s. 3.
7
U. Gołaszewska-Kaczan, op. cit., s. 112
6
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2. Marketing społecznie odpowiedzialny
Marketing społecznie odpowiedzialny bazuje na współpracy organizacji społecznej, przedsiębiorstwa oraz konsumenta, przy czym występuje tu dwóch darczyńców: konsument, który wybiera produkt oraz producent, który część swojego
zysku przeznacza na cele wybranej organizacji społecznej. Cel komercyjny przedsiębiorstwa jest w tym przypadku zbieżny z celem społecznym – im więcej przedsiębiorstwo sprzeda, tym więcej przekaże organizacji charytatywnej. Konsument
może natomiast pomóc przy okazji zakupów8.
Tabela 2. Przyczyny podejmowania działań
z zakresu marketingu zaangażowanego społecznie
Przyczyny po stronie przedsiębiorstwa
Przyczyny po stronie organizacji społecznej
– moda na odpowiedzialny biznes,
– chęć pozyskania środków,
– presja ze strony konsumentów, środowisk eko- – szansa na nagłośnienie ważnego społecznie
logicznych, organizacji pozarządowych,
problemu,
– walka z konkurencją, utrzymanie lub zdoby- – zbudowanie pozytywnego wizerunku organicie przewagi konkurencyjnej,
zacji w mediach.
– chęć wykreowania marki produktu, pozytywnego wizerunku firmy,
– potrzeba czynienia dobra społecznego.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Marketing zaangażowany społecznie, EuroFirma Media Sp.
z o.o., www.biznesklaster.pl [5.05.2011]; A. Olborska, Sprawne wykorzystanie społecznej odpowiedzialności
biznesu jako element nowoczesnego zarządzania firmą, www.epr.pl [5.05.2011].

Można wyróżnić dwa rodzaje korzyści, jakie osiągają firmy w wyniku działań z zakresu marketingu społecznie zaangażowanego: korzyści zewnętrzne, które
uatrakcyjniają przedsiębiorstwo na rynku (względem konkurentów, klientów czy
też dostawców) i korzyści wewnętrzne, polegające na budowaniu zadowolenia
wśród pracowników firmy9.
Korzyści dla organizacji społecznej w związku z nawiązaniem współpracy
z firmą na zasadach marketingu zaangażowanego społecznie najczęściej mają wymiar finansowy, choć bywa też, że są to korzyści mające wymiar marketingowy,
które pozwalają na rozpropagowanie danej organizacji społecznej bądź jej inicjatywy.
W ramach społecznego działania przedsiębiorstw poszczególne poziomy
ich zaangażowania przenikają się i łączą z działaniami marketingowymi. Często
przedsiębiorcy nie potrafią powiedzieć, jakie były główne motywy ich działań.
Marketing zaangażowany społecznie, EuroFirma Media Sp. z o.o., www.biznesklaster.pl
[5.05.2011].
9
Ibidem.
8
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Może się tak zdarzyć, że współpraca z organizacją społeczną nabierze z czasem
także wymiaru komercyjnego10. Sami przedsiębiorcy zwykle deklarują, że w działania społeczne angażują się z pobudek wzniosłych społecznie, choć przyznają
też, że jest to sposób na wykreowanie wizerunku firmy i jej produktów oraz na
uwiarygodnienie działalności komercyjnej wśród konsumentów11.
Z badań12 wynika, że zdaniem respondentów główne powody podejmowania
działalności społecznej przez przedsiębiorstwa to chęć wyróżnienia się na tle konkurencji (81%), wrażliwość na potrzeby społeczne (72%) i potrzeba pogodzenia
działalności komercyjnej z charytatywną (46%). 70% badanych wskazało także,
iż tego typu działania są elementem promocji firmy.

3. Opinie klientów – wnioski z badań własnych
Firmy podejmują wspólne działania z organizacjami społecznymi, licząc na
to, że zostaną one dostrzeżone i zaaprobowane przez ich klientów. Poniżej zaprezentowano wyniki badań własnych, których celem było poznanie opinii młodych
klientów (studentów) na temat takich form współpracy między biznesem a organizacjami charytatywnymi.
W wyniku badania uzyskano 298 ankiet, a po analizie i weryfikacji rekordów
do badania zakwalifikowano 294 ankiety.
Wśród respondentów badania dominowały kobiety, co odzwierciedla aktualną
strukturę studentów. 84% stanowiły osoby młode w typowym wieku studenckim
(19-25 lat). Prawie 3/4 respondentów studiowało na studiach I stopnia (licencjackich lub inżynierskich). 2/3 studentów stanowiły osoby studiujące na kierunkach
ekonomicznych lub biznesowych. Ponad 60% badanych deklaruje, że łączy studiowanie z pracą zarobkową (w pełnym lub niepełnym wymiarze).
Według badań najpopularniejszymi organizacjami społecznymi w świetle
opinii respondentów są: Caritas (58,5% wskazań), Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy (56,5%) i Polski Czerwony Krzyż (52,7%). Wysoka znajomość Caritasu
może wynikać z faktu, że jest to organizacja kościelna i przez tę instytucję wspierana. Nie dziwi wysoka znajomość WOŚP, gdyż jest to organizacja społeczna kierująca swoje przekazy głównie do osób młodych. Wysoka pozycja PCK wynika
z jego sieciowego charakteru (choć PCK działa w Polsce, to jest częścią struktury
międzynarodowej). W pierwszej dziesiątce organizacji znalazły się w większości
jednostki polskie, działające na rynku krajowym i jedna o charakterze międzynarodowym (UNICEF – 7,8%). Na uwagę zasługuje fakt, że w pierwszej dzieU. Gołaszewska-Kaczan, op. cit., s. 111-112
CSR 2011 trendy, dodatek do miesięcznika „Press” 2011, nr 24, s. 18.
12
Raport z ilościowych badań sponsoringu kultury i sztuki, Fundacja Commitment to Europe
arts & business, Warszawa 2009, s. 12-13.
10
11
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Tabela 3. Charakterystyka prowadzonego badania

Informacje o badaniu
Opis
Cel badania
Określenie stopnia znajomości akcji charytatywnych i zaangażowania
w prace organizacji społecznych.
Problematyka współpracy firm i organizacji społecznych w zakresie prowadzenia wspólnych akcji charytatywnych.
Metoda badawcza
Badanie ilościowe
Narzędzie badawcze Zestandaryzowana ankieta, zawierająca pytania zamknięte (przewaga),
pytania otwarte oraz metryczkę. Ankieta była przeznaczona do samodzielnego wypełnienia, dostępna w formie papierowej.
Dobór próby
Dobór próby miał charakter celowy – do badania zostali dobrani studenci.
Kryteriami różnicowania były: tryb, rodzaj i kierunek studiów. Badanie
przeprowadzono w trzech województwach: dolnośląskim, opolskim i kujawsko-pomorskim.
Termin realizacji
Styczeń 2011
Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 2. Najczęściej wskazywane organizacje społeczne
Odpowiedzi nie sumują się do 100%, gdyż respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź.
Źródło: opracowanie własne.

siątce organizacji społecznych znalazły się dwie fundacje powołane przez znane
stacje telewizyjne – Fundacja Polsat (25,2%) oraz Fundacja TVN (19%). Może
to wynikać z faktu ich silnej promocji z wykorzystaniem macierzystych kanałów
telewizyjnych.
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Tabela 4. Charakterystyka respondentów badania

Płeć

Kategoria

Wiek

Tryb studiów

Rodzaj studiów
Rok studiów

Kierunek studiów
Status zawodowy

Miejsce
zamieszkania

Opis
kobieta
mężczyzna
19-25 lat
26-35 lat
36-45 lat
powyżej 45 lat
stacjonarne
niestacjonarne popołudniowe
niestacjonarne weekendowe
licencjackie / inżynierskie
magisterskie
I
II
III
inny
nauki ekonomiczne (biznesowe)
pozostałe kierunki
tylko studiuję
studiuję i pracuję dorywczo
studiuję i pracuję w pełnym wymiarze
poniżej 2 tys. mieszkańców
od 2 tys. do 9 tys. mieszkańców
od 10 tys. do 99 tys. mieszkańców
od 100 tys. do 200 tys. mieszkańców
powyżej 200 tys. mieszkańców

Udział procentowy
60,5
39,5
84,0
10,2
2,7
0,3
45,2
0,0
53,4
73,8
19,7
41,2
32,7
10,9
15,3
67,3
28,9
37,8
20,7
40,8
21,4
18,4
18,4
10,9
28,2

Odpowiedzi nie zawsze sumują się do 100%, w niektórych pytaniach respondenci odmawiali odpowiedzi.
Źródło: opracowanie własne.

Respondenci zostali poproszeni o wskazanie (spontaniczne) firm, które angażują się w działalność społeczną (charytatywną). Najczęstsze wskazania pokazują, że respondenci posługiwali się raczej nazwą produktu (jego marką) niż
nazwą firmy (producenta). Oznacza to, że część przedsięwzięć komercyjnych jest
utożsamiana z oferowanym produktem, a nie jego producentem. Co czwarty respondent badania wskazał na firmę Danone, producenta produktów mlecznych,
który od kilku lat aktywnie wspiera różne kampanie o charakterze społecznym.
Jako druga (18%) została wskazana marka Pampers, której producentem jest firma Procter & Gamble, będąca właścicielem takich marek, jak Blendamed (16,3%
wskazań) i Vizir (11,2%), które także zostały wskazane przez respondentów.
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Na uwagę zasługuje to, że wśród najpopularniejszych firm angażujących się
w działalność charytatywną zostały wymienione dwie telewizje komercyjne: Polsat i TVN. Oznacza to, że stacje te są postrzegane z jednej strony jako darczyńcy,
a z drugiej – jako właściciele organizacji charytatywnych. Wskazania tych stacji telewizyjnych w pytaniu o znajomość firm wspierających akcje charytatywne
może wynikać także z ich niejednoznacznego wizerunku, kreowanego poprzez
działania autopromocyjne we własnych stacjach telewizyjnych.
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Rysunek 3. Najczęściej wskazywane firmy (marki)
angażujące się w działalność charytatywną
Odpowiedzi nie sumują się do 100%, gdyż respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź.
Źródło: opracowanie własne.

Podejmowanie przez firmy wspólnych działań z organizacjami społecznymi
spotkało się ogólnie z pozytywnym nastawieniem respondentów. Badana była akceptowalność opinii opisujących ten rodzaj współdziałania. 84% respondentów
uważa, że tego typu akcje są sposobem gromadzenia funduszy dla organizacji
charytatywnych, zaś 64% zgadza się (w tym także zdecydowanie), że działania te
bardziej służą promocji produktów firmy, co oznacza, że respondenci akceptują
takową współpracę, ale mają także świadomość, że korzyści z jej prowadzenia są
dla obu podmiotów.
11% respondentów uważa, że wspólne akcje przedsiębiorstw i organizacji
charytatywnych to metoda nieetyczna, która może wprowadzić klienta w błąd.
Nieco ponad połowa respondentów uważa, że takie akcje mogą kształtować po-

Źródło: opracowanie własne.
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stępowanie klientów i ich potencjalne wybory zakupowe. A zatem choć akcje są
dostrzegalne, to niekoniecznie muszą zaważyć na wyborze respondenta.
3/4 respondentów badania byłaby skłonna zapłacić wyższą cenę za produkt,
którego część ceny (lub zysku ze sprzedaży) jest przeznaczana na cel charytatywny w przypadku akceptacji celu akcji. Gdyby doliczyć do tego osoby, dla których
cel akcji nie ma znaczenia, to odsetek skłonnych zapłacić wyższą cenę za produkt wyniósłby prawie 90%. Wartość tę należy traktować ostrożnie, gdyż jest
ona prawdopodobnie zawyżona, pytanie dotyczyło bowiem intencji zachowania,
a w rzeczywistości intencje często się nie potwierdzają. Tu respondenci mogli
udzielać odpowiedzi społecznie akceptowalnych, aby pozytywną odpowiedzią
podnieść własne zadowolenie bądź prestiż.
0,3%
10,2%

12,9%
nie
tak, jeœli akceptujê cel akcji
tak, bez wzglêdu na cel charytatywny

76,5%

brak odpowiedzi

Rysunek 5. Skłonność do zapłacenia wyższej ceny za produkt
Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 6. Wpływ akcji charytatywnych na dokonywane zakupy
Źródło: opracowanie własne.
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2/5 respondentów badania stwierdziło, że przy zakupach kieruje się przede
wszystkim właściwościami produktu, więc dla tej grupy osób powiązanie produktu z daną akcją charytatywną nie ma znaczenia. 57% respondentów przyznało, że
jeśli ma dwa produkty do wyboru, to wybierze ten, który wspiera cel charytatywny. Wartość tę także należy traktować ostrożnie, gdyż deklarowane zachowania
nie muszą odpowiadać realnym.
Ciekawe jest to, że najbardziej sceptycznie do wspierania charytatywnego
organizacji przez komercyjne zakupy podchodzą osoby, które studiowanie łączą
z pracą w pełnym wymiarze. Nie są one skłonne zapłacić wyższej ceny za produkt
(prawie połowa wszystkich respondentów, którzy udzielili negatywnej odpowiedzi), a dokonując zakupów, najczęściej kierują się właściwościami produktu (44%
wszystkich respondentów, którzy wskazali tę odpowiedź). Osoby, które studiowanie łączą ze stałą pracą, mogą być postrzegane jako zamożniejsze od tych, które
tylko studiują lub studiowanie łączą z pracą dorywczą. W rzeczywistości nie musi
tak być. Osoby pracujące w pełnym wymiarze najczęściej same finansują studia
i życie, więc robiąc zakupy, zwracają uwagę na inne aspekty produktów. Osoby,
które tylko studiują, mogą deklarować wysoką wrażliwość społeczną, choć w rzeczywistości sporadycznie dokonują takich zakupów na swój koszt. Przytoczone
wyniki badań świadczą zatem także o chęci kreowania przez respondentów badania swojego wizerunku jako osoby zaangażowanej społecznie.

Podsumowanie
Współpraca firm z organizacjami społecznymi jest prowadzona każdego dnia.
Może mieć ona różny charakter i realizować różne cele zarówno przez firmę, jak
i organizację charytatywną. W ramach tej współpracy coraz częściej podejmowane są działania z obszaru marketingu zaangażowanego społecznie. Polegają one
przede wszystkim na realizacji celów komercyjnych przedsiębiorstwa poprzez
działania o charakterze społecznym. Firmy poprawiają swój wizerunek i wizerunek oferowanych produktów poprzez nawiązywanie współpracy z organizacjami
społecznymi. Jednostki charytatywne korzystają z tej współpracy nie tylko finansowo, często jest to dla nich forma nagłośnienia danego problemu.
Młodzi klienci (studenci) są świadomi podejmowania współpracy przez firmy
z organizacjami społecznymi. Zdecydowanie częściej potrafią wymienić organizacje charytatywne, ale część z nich potrafi także wskazać firmy/marki komercyjne, które wspierają działania o charakterze społecznym. Jedynie 11% respondentów uważa, że wspólne akcje przedsiębiorstw i organizacji charytatywnych to metoda nieetyczna, która może wprowadzić klienta w błąd. Zdecydowana większość
respondentów pozytywnie ocenia tego rodzaju współpracę. Często jest to dla
nich wygodny sposób udzielenia pomocy. Zakup produktu, z którego część zysku
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przekazywana jest na cele charytatywne, pozwala im „bezwysiłkowo” wspierać
szlachetne cele bez konieczności większego zaangażowania.
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Kształcenie kadr dla rynku usług turystycznych
w Polsce w latach 2003-2010

Streszczenie. Dzisiejsza turystyka to specyficzna dziedzina współczesnego stylu życia oraz
forma aktywnego wypoczynku mająca niebagatelne znaczenie w rozwoju kultury, wychowaniu
i kształtowaniu światopoglądu prozdrowotnego społeczeństwa. Turystyka jest jedną z najbardziej
dynamicznie rozwijających się gałęzi gospodarki, której jednym z celów jest obsługa stale rozwijającego się ruchu turystycznego. Praca w tej branży wymaga przede wszystkim doświadczenia,
umiejętności organizacyjnych popartych praktyką i znajomością języków obcych. Ogromnie ważna
jest także zdolność do podejmowania często strategicznych decyzji wobec stale zmieniających się
warunków działania. Dlatego koniecznością stało się kształcenie kadr, począwszy od szkół ponadgimnazjalnych, poprzez wyższe studia zawodowe, do stopnia magistra włącznie. Celem artykułu
jest analiza systemu kształcenia kadr dla potrzeb rynku turystycznego w Polsce w latach 2003-2010.
Słowa kluczowe: turystyka, kształcenie kadr, szkolnictwo

Wstęp
Kształcenie kadr dla rynku usług turystycznych jest bardzo ważnym zagadnieniem. Dynamiczny rozwój ruchu turystycznego, a także konsekwencje rosnących zasobów czasu wolnego społeczeństwa stworzyły rosnące zapotrzebowanie
na istnienie wykwalifikowanej kadry w tym sektorze usług. Poziom obsługi ruchu turystycznego i świadczeń w zakresie wypoczynku zależą bowiem w dużej
mierze od poziomu i kwalifikacji osób zajmujących się turystyką zawodowo lub
społecznie.
Absolwenci studiów turystycznych, piloci turystyczni, przewodnicy (miejscy, górscy, terenowi), organizatorzy turystyki oraz instruktorzy w trakcie swej
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pracy stykają się z ludźmi z różnych środowisk społecznych, o zróżnicowanych
możliwościach i modelach zachowań w czasie wolnym, reprezentujących szeroki
wachlarz postaw światopoglądowych. To od ich wiedzy i kwalifikacji oraz postawy ideowej i moralnej zależy skuteczność realizacji programu upowszechniania
turystyki1.
Proces kształcenia dla turystyki, jak twierdzą Wiesław Siwiński i Roman D.
Tauber, jest „ciągłym przygotowywaniem jednostki do aktywnego, samodzielnego i racjonalnego wypełniania czasu wolnego, do różnorodnej działalności rekreacyjnej aprobowanej społecznie, dającej wypoczynek kulturalno-sportowy
i rozrywkę, rozwijającej osobowość”2. Każdy człowiek w ciągu swojego życia
pozostaje pod wpływem co najmniej kilku różnego rodzaju instytucji wychowawczych i kształcących, z których każda ma określony cel i funkcje, zakres czynności, środki i urządzenia potrzebne do wykonania zadań, obowiązki i uprawnienia
osób wykonujących czynności w ramach instytucji3. Instytucje te pełnią różnorakie funkcje: regulują zachowania jednostek, zaspokajają ich potrzeby, zapewniają
ciągłość życia społecznego oraz integrują zbiorowość. Wśród instytucji wychowawczych można wyróżnić: instytucje naturalnego wychowania (rodzina, grupa rówieśnicza, środowisko lokalne), instytucje wychowania instytucjonalnego
– celowego (szkoła), instytucje wspomagające (TKKF, harcerstwo, domy kultury)
oraz instytucje wychowania pośredniego (zakłady pracy, środki masowego przekazu, inne instytucje)4.

1. Turystyka we współczesnym świecie
Turystyka od dawna kojarzona była z podróżami, rekreacją, sportem, poznawaniem czegoś nowego, a także z wolnością, możliwością dokonywania wyborów, swobodą, przestrzenią, różnorodnością otoczenia i środowiska, a jednocześnie z wypoczynkiem, rozrywką, przyjemnym sposobem spędzania czasu wolnego. Jest ona jednak bardziej środkiem niż celem samym w sobie. Słuszne jest
stwierdzenie Krzysztofa Przecławskiego, że turystyka jest „jedynie instruktorem,
sposobem realizacji tych celów działania, które znajdują się niejako poza nią”5.
Rola kadr w realizacji polityki turystycznej państwa. Materiały ogólnopolskiej konferencji,
Poznań 1979, s. 3.
2
W. Siwiński, R.D. Tauber, Rekreacja ruchowa. Zagadnienia teoretyczno-metodologiczne,
Wyd. WSAiG, Poznań 2004, s. 12.
3
I. Kiełbasiewicz-Drozdowska, W. Siwiński, Teoria i metodyka rekreacji. Zagadnienia podstawowe, AWF, Poznań 2001, s. 45.
4
Ibidem, s. 45-46.
5
K. Przecławski, Człowiek – turystyka – społeczeństwo, w: Turystyka a człowiek i społeczeństwo, red. K. Przecławski, IWZZ, Warszawa 1984; Jakość w turystyce – jakość kształcenia kadr dla
turystyki, red. Z. Kruczek, AWF, Kraków 1999, s. 25.
1
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Turystyka jest od wielu lat jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających
się dziedzin gospodarki światowej. Według przewidywań Światowej Organizacji
Turystyki w 2020 r. będzie 1,6 mld turystów na świecie, którzy wydadzą ponad
2 bln dolarów amerykańskich6. Ma na to wpływ wzrost aktywności społecznej,
zmiana warunków politycznych w świecie, liberalizacja przekraczania granic,
ułatwienia celne i dewizowe. Ważnym czynnikiem jest wzrost poziomu życia
ludności w wielu państwach i posiadanie funduszu dyspozycyjnego, który może
zostać przeznaczony na wydatki turystyczne oraz rozwój techniki zarówno w zakresie komunikacji, jak i w innych sferach obsługi turystów, który powoduje, że
wyjazdy stają się łatwiejsze, szybsze, często tańsze i bardziej komfortowe.
Czynniki te można zaliczyć do podstawowych czynników mających wpływ
na rozwój współczesnej turystyki, jednak o jej efektywności decydują głównie
ludzie. Od poziomu kadry, jej kwalifikacji, zdolności innowacyjnych w największym stopniu zależy rozwój gospodarki turystycznej oraz podnoszenie poziomu
usług turystycznych. Praca w turystyce wymaga nie tylko wiedzy i doświadczenia,
umiejętności organizatorskich, znajomości języków obcych, ale również inwencji
i elastyczności wobec zmieniających się warunków działania oraz dynamicznego
myślenia zorientowanego na przyszłość7.
Turystyka może być czynnikiem aktywizacji gospodarczej wielu regionów
oraz ważną pozycją wpływów dewizowych międzynarodowego handlu towarami
i usługami. Polscy turyści nabrali doświadczenia w podróżowaniu oraz poznali wysoką jakość usług. Podobnie wysokiego poziomu profesjonalizmu zaczęli
wymagać od pracowników polskich firm. Także sytuacja rynkowa wymusiła na
właścicielach polskich biur podróży zmianę polityki kadrowej. Już nie wystarczy zatrudniać studentów lub absolwentów szkół handlowych. Dla wielu turystów zagranicznych Polska stała się celem podróży nie tylko biznesowych, lecz
także wypoczynkowych. O wysokim potencjale polskiego przemysłu turystycznego świadczą m.in.: bogata kultura, różnorodność ciekawych krajobrazów, liczne parki narodowe i skarby dzikiej przyrody, mnogość atrakcji krajoznawczych
(zamki, pałace, architektura sakralna i muzea), dziedzictwo kulturowe i wydarzenia kulturalne, wysoki potencjał rozwoju i obiekty do uprawiania aktywnego
wypoczynku (zwłaszcza spacery, jazda na rowerze, jazda konna, sporty wodne,
myślistwo, wędkarstwo i obserwacja ptaków), duża liczba wykwalifikowanych
przewodników i instruktorów8. Na turystykę jako dziedzinę aktywności gospodarczej stawiają samorządy gospodarcze i przedsiębiorcy. Inwestuje się w hotele,
działalność rozszerzają biura podróży, a wielu inwestorów zagranicznych intereIbidem, s. 26.
Szkoły i uczelnie kształcące kadry dla turystyki, red. E. Maciejewska, Eurosystem, Warszawa
2003, s. 314.
8
I. Jarosz, Gospodarcze znaczenie turystyki w krajach UE i w Polsce, Promotor, Warszawa
2006, s. 7.
6
7
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suje się wejściem na polski rynek turystyczny. Na rynku tym przedmiot wymiany
stanowią przede wszystkim usługi turystyczne, dzięki którym można go określić
jako ogół stosunków wymiennych między osobami i instytucjami świadczącymi usługi turystyczne turystom a osobami i instytucjami nabywającymi usługi
stanowiące przedmiot potrzeb turystycznych. Charakterystyczną cechą rynku
turystycznego jest dwudzielność w przestrzeni procesu zaspokajania potrzeb turystów. Cecha ta wynika z konieczności przemieszczania się turystów do miejscowości i obszarów turystycznych9. Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych
z dnia 29 sierpnia 1997 r. usługi turystyczne to „usługi przewodnickie, usługi hotelarskie oraz wszystkie inne usługi świadczone turystom lub odwiedzającym”10.
Usługi turystyczne mogą być: pojedynczymi świadczeniami (odnoszącymi się do
rzeczy lub ludzi) lub zestawem (pakiet usług) oraz substytucyjnymi, czyli zastępowanymi przez inne usługi. Popyt na usługi turystyczne jest zróżnicowany pod
względem czasowym, przestrzennym i rodzajowym (sezonowość, nierównomierne rozmieszczenie w przestrzeni). Usługi charakteryzują się mniejszą podatnością
na postęp techniczny, ich produkcja odbywa się w obecności turysty i w momencie wytworzenia usługa zostaje skonsumowana – turysta nie może wcześniej
wypróbować produktu turystycznego. Usługi turystyczne pełnią trzy podstawowe
funkcje: udostępniają walory turystyczne, dostarczają towary służące zaspokajaniu podstawowych potrzeb człowieka, oddziałują bezpośrednio na osobę turysty
oraz posiadane przez niego przedmioty, czyli zapewniają wypoczynek (również
leczenie) poza miejscem stałego zamieszkania.
Cechą współczesnego rynku turystycznego jest wzrost wymagań i świadomości konsumenta, postęp w zakresie ilości i jakości oferty turystycznej oraz
zaostrzająca się walka konkurencyjna pomiędzy podmiotami oferującymi usługi
turystyczne. Turysta ma zawsze możliwość wyboru – jest wolny i niezależny11.
Według ustaleń Konwencji Nowojorskiej z 4 czerwca 1954 r.12 turystą można nazwać każdą osobę, niezależnie od rasy, płci, języka lub religii, która z terytorium
państwa swego stałego zamieszkania udaje się na terytorium innego umawiającego się państwa i przebywa w nim nie krócej niż 24 godziny i nie dłużej niż
6 miesięcy, w czasie trwania poszczególnych 12-miesięcznych okresów, w celach prawnie dopuszczalnych (z wyłączeniem migracji), takich jak: turystyka,
wypoczynek, sport, zdrowie, względy rodzinne, studia, pielgrzymki religijne lub
interesy13.
Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce rynkowej, red. A. Rapacz, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001, s. 18.
10
Dz.U. z 2004 r. nr 223, poz. 2268 (tekst jedn.).
11
A. Panasiuk, Marketing usług turystycznych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 45.
12
Dz.U. z 1961 r. nr 42, poz. 216.
13
K. Libera, Międzynarodowy ruch osobowy, PWE, Warszawa 1969, s. 203.
9
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Do najistotniejszych cech konsumenta usług turystycznych zalicza się: zwiększoną świadomość praw konsumenta i racjonalny stosunek do oferty rynkowej,
poszukiwanie więzi społecznych, co skutkuje wspólnymi wyborami oferty turystycznej i wyjazdów przez grupy osób, które łączą podobne zainteresowania
turystyczne, nabieranie przez klientów umiejętności strategicznego zarządzania
swoim budżetem poprzez poszukiwanie ofert typu first minute lub last minute,
otwieranie się turystów na nowe kultury, poszukiwanie nowych miejsc turystycznej eksploracji, pogłębianie się przestrzennej i społecznej mobilności konsumentów, wzrost poszanowania i poszukiwania natury oraz znaczenia działań na rzecz
ochrony środowiska, ułatwianie w ramach turystyki nawiązywania więzi międzyludzkich i integracji z lokalnymi społecznościami poprzez środki masowej komunikacji i postęp w zakresie nauczania języków obcych14.
Rosnące potrzeby i wymagania konsumentów oraz wzrastająca konkurencyjność sprawiają, że we współczesnych warunkach rynkowych jakość nabiera
szczególnego znaczenia zarówno dla konsumentów, jak i dla producentów wszelkiego rodzaju działalności usługowej. Pojęcie jakości usług turystycznych funkcjonuje na wielu szczeblach aktywności ludzkiej i obejmuje aspekty związane
z produktem (towarem i usługą), pracą czy życiem15. W turystyce jakość jest integralnym składnikiem procesu tworzenia produktu turystycznego, który warunkuje zaspokojenie oczekiwań i potrzeb turystów przy jednoczesnym przestrzeganiu
wymagań bezpieczeństwa, higieny i dostępności usług turystycznych oraz harmonii środowiska ludzkiego i przyrodniczego. Zgodnie z zaleceniami Światowej
Organizacji Turystyki (WTO) jakość traktowana jest jako element życia w trakcie
czasowego pobytu turystów poza miejscem zamieszkania. W dobie postępującej
dywersyfikacji potrzeb ludzkich jakość jest uważana za jeden z najważniejszych
efektów wszelkiego rodzaju działalności. Wraz z ceną stanowi podstawowy wyznacznik decydujący o rodzaju zakupów dokonywanych przez poszczególnych
klientów. Jakości obsługi klienta (turysty), obejmuje wszystkie czynności niezbędne do przyjęcia zamówienia klienta, realizacji zamówienia, a także działania
zmierzające do naprawy błędów popełnionych na którymkolwiek etapie świadczenia usługi i kontaktów z konsumentem. Spełnianie oczekiwań klienta powinno
być bowiem jednym z głównych celów firm usługowych. Zaoferowanie turyście
pożądanej przez niego jakości usług wymaga zastosowania nie tylko odpowiedniej jakości czynników wytwórczych, odpowiednich procedur, technik oraz technologii ich świadczenia, ale również odpowiedniego poziomu kwalifikacji pracowników. W warunkach rozwoju gospodarczego klienci są coraz bardziej wymagający i oczekują coraz wyższego standardu obsługi16.
14
K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE,
Warszawa 2003, s. 28-29.
15
E. Skrzypek, Jakość i efektywność, UMCS, Lublin 2002, s. 20.
16
B. Meyer, Obsługa ruchu turystycznego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 221-222.
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Wszystko to stworzyło zapotrzebowanie na nowoczesną kadrę dla rynku usług
turystycznych. Ta kadra to nie tylko dobrze przygotowani menedżerowie hoteli i biur podróży, obiektów rekreacyjnych czy innych rodzajów przedsiębiorstw.
To również w większości pracownicy niższych szczebli, m.in. animatorzy atrakcji turystycznych, pracownicy ośrodków informacji turystycznych czy recepcji.
Istniejąca w Polsce luka dotycząca zapotrzebowania na kadrę do pracy w turystyce w ostatnich latach nieco się zmniejszyła dzięki rozwojowi systemu edukacji na
poziomie studiów wyższych, przede wszystkim za sprawą wprowadzenia kierunku studiów – turystyka i rekreacja.

2. Rola i znaczenie kadry dla rynku usług turystycznych
2.1. Zarządzanie kadrami
oraz ich rola w realizacji współczesnych funkcji turystyki
W organizacjach działających w obszarze turystyki strategicznymi zasobami
są kadry. Proces zarządzania obejmuje określenie celów i wymiarów zarządzania kadrami, czyli stanów, do których organizacja i instytucja turystyczna zmierza poprzez realizację funkcji personalnej. Celem zarządzania kadrami jest uzyskanie przez organizację powodzenia i zaspokojenia oczekiwań interesariuszy
dzięki zatrudnionym pracownikom. Są one realizowane w różnych wymiarach:
– funkcjonalnym – obejmującym rodzaje wykonywanych czynności, układających się w określone fazy, subfunkcje czy procesy,
– instytucjonalnym – ujmującym podmioty, czyli instytucje uczestniczące
w przygotowaniu, realizacji i kontroli zarządzania kadrami,
– instrumentalnym – zorientowanym na narzędzia (instrumenty), za pomocą
których wykonywane są działania personalne17.
Wśród celów zarządzania kadrami można także wyróżnić cele szczegółowe,
które dzielą się na:
– sprawnościowe, polegające na uzyskaniu przez organizację określonej pozycji na rynku, wielkości produkcji, zysku, produktywności,
– humanistyczne, wiążące się ze społeczną odpowiedzialnością organizacji
wobec pracowników czy też społeczności lokalnej środowiska przyrodniczego,
np. dbanie o rozwój i sprawiedliwe traktowanie pracowników, dbanie o higienę
pracy, ochrona kulturowego i przyrodniczego środowiska pracy,
– pośrednie, wiążące się z rzetelnym doborem kadr oraz wysoką wydajnością ich pracy,

17

R. Panfil, Podstawy zarządzania turystyką i rekreacją, Wyd. PWSZ, Leszno 2008, s. 106.
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– końcowe (finalne), determinowane osiągnięciem celów pośrednich, do których można zaliczyć wzrost sprzedaży usług turystycznych lub poszerzanie oferty
rekreacyjnej18.
Proces zarządzania kadrami obejmuje także funkcję personalną i jej ewolucję. Funkcja ta jest zbiorem działań związanych z pozyskiwaniem, zatrudnianiem, kształtowaniem i odejściem pracowników. W jej zakres wchodzą czynności
o charakterze regulacyjnym (planowanie kadr, motywowanie) i rzeczowym, czyli wykonawczym (dobór pracowników, szkolenie). Funkcja ta jest współcześnie
traktowana jako obszar zarządzania i nazywana zarządzaniem kadrami (personelem), zarządzaniem zasobami ludzkimi (ZZL) lub zarządzaniem zasobami pracy.
Podstawowa rola i odpowiedzialność w tym zakresie przypada kadrze kierowniczej19. Funkcja personalna podlega ciągłej ewolucji, tj. procesowi stopniowego
rozwoju, przeobrażeń, zmian, dostrzegania i rozwiązywania problemów w zakresie praktyk personalnych.
Zarządzanie kadrami jest realizowane poprzez strategie personalne i ich uwarunkowania. Strategia personalna w firmie turystycznej to długotrwały i celowy
sposób oddziaływania na zasoby pracownicze, zmierzający do ich właściwego
ukształtowania i zaangażowania w celu osiągnięcia powodzenia firmy. Może ona
bezpośrednio wpływać na długofalowe ukierunkowanie działań kadrowych, budowanie potencjału kadrowego, zmniejszenie zjawisk patologicznych i poprawę
klimatu społecznego, zmniejszenie kosztów pracy czy obniżenie poczucia niepewności organizacji. Dla uzyskania tych korzyści niezbędne jest powiązanie
strategii personalnej ze strategią przedsiębiorstwa20.
Do elementów zarządzania kadrami według cyklu organizacyjnego zalicza
się: fazę przygotowania, fazę realizacyjną i kontrolę. Faza przygotowania to planowanie kadr, prowadzące do ustalenia pożądanego stanu zatrudnienia w danym
przedziale czasu pod względem liczebności, kwalifikacji i sposobu osiągnięcia
zamierzonego celu. Produktem planowania są plany kadrowe, będące ogólnym
narzędziem pozyskiwania pracowników, ich rozwoju, aktywizowania oraz odejść.
Faza realizacyjna jest związana z ujęciem systemowym organizacji, w którym
wyróżnia się „wejście”, „przejście” (transformację) i „wyjście”. Pozwala to na
objęcie całościowych działań względem pracowników, którzy zasilają firmę, są
poddani przekształceniom i z niej odchodzą. Faza ta obejmuje rozwój pracowników i ich motywowanie. Ostatnią zmienną jest kontrola, czyli ocena zarządzania
kadrami. Jej celem jest skonfrontowanie na podstawie ustalonych kryteriów realizacji z planami i dostarczenie informacji zwrotnej na temat poszczególnych faz
funkcji i jej podmiotów21.
18
19
20
21

Ibidem, s. 105.
Ibidem, s. 107.
Ibidem.
Ibidem, s. 109-110.
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Kadry zawodowe i społeczne, które są przygotowane na najwyższym poziomie, mają za zadanie:
– upowszechnianie aktywnych form wypoczynku, realizację programu socjalnego oraz urzędowego programu rozwoju turystyki, który zakłada: podniesienie jakości życia społeczeństwa poprzez tworzenie lepszych warunków do poprawy zdrowia fizycznego i psychicznego za pomocą różnych form aktywności
ruchowej;
– coraz lepsze, zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym, zaspokojenie potrzeb społeczeństwa w sferze zainteresowań poznawczych, realizowanych w formach turystycznych w kraju i zagranicą;
– osiągnięcie w dziedzinie turystyki, prócz efektów ideowo-wychowawczych
i zdrowotnych, także korzyści ekonomicznych, w tym finansowych korzyści dewizowych22.
Realizacja głównego celu, jakim jest dążenie do uczynienia turystyki i wypoczynku powszechnym zjawiskiem kulturowym, wpływa na unowocześnienie modelu konsumpcji i upowszechnienia zdrowego stylu życia. Kadry, stanowiąc zasadniczy czynnik determinujący tempo społeczno-ekonomicznego rozwoju kraju,
mają za zadanie zaspokajać współczesne i przyszłościowe potrzeby wynikające
z polityki socjalnej państwa w zakresie turystyki23.

2.2. Źródła powstawania i pozyskiwania kadr dla turystyki
Tradycje kształcenia kadr dla turystyki sięgają w Polsce lat 30. XX w. (Studium Turyzmu Uniwersytetu Jagiellońskiego), ale dopiero lata 90. przyniosły różne formy edukacji dla turystyki. W tym okresie nastąpił 10-krotny przyrost szkół
średnich i 3-krotny wyższych uczelni kształcących kadry dla turystyki i rekreacji.
W rezultacie powstał ogromny rynek edukacji tych kadr ze zróżnicowaną podażą
oferty edukacyjnej – od techników hotelarstwa, obsługi turystycznej, gastronomii
do stopnia licencjata i magistra w zakresie turystyki i rekreacji24.
Za źródła powstawania kadr dla turystyki powinny być uznawane jednostki
zewnętrzne wobec podmiotów wykonujących niektóre z charakterystycznych rodzajów działalności turystycznej oraz wobec jednostek administracji centralnej
i samorządowej odpowiedzialnych za promocję i upowszechnianie turystyki. Za
źródła te należy także uznać instytucje edukacyjne tych szczebli, które pozwalają
po ich ukończeniu na podjęcie pracy zawodowej.
A. Lipska twierdzi, że kadry turystyczne tworzą trzy grupy osób realizujących
zadania społeczno-gospodarcze w turystyce:
22
23
24

Rola kadr..., op. cit., s. 26-27.
Ibidem, s. 27.
I. Jarosz, op. cit., s. 314.
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– pracownicy profesjonalni (etatowi), zatrudnieni w biurach podróży, hotelach, przedsiębiorstwach turystycznych, domach wczasowych,
– pracownicy kontraktowi, dorywczo zatrudniani przy obsłudze ruchu turystycznego (piloci, przewodnicy, informatorzy, kierownicy wycieczek) oraz pracownicy zatrudniani sezonowo,
– kadra społeczna organizacji społecznych, turystycznych i młodzieżowych25.
Zgodnie z przyjętą w Polsce Międzynarodową standardową klasyfikacją
kształcenia ISCED 1997 profile zawodowe dla turystyki zaszeregowane są w grupie kierunków kształcenia pod nazwą: usługi dla ludności. Mieszczą się w niej
m.in.: kelner, pracownik obsługi hotelowej, technik obsługi turystycznej26.
W klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego zawody przygotowujące
do pracy w turystyce znajdują się: w grupie 341 (pracownicy do spraw finansowych i handlowych) przygotowującej do zawodów: technik hotelarstwa, technik
obsługi turystycznej, technik organizacji usług gastronomicznych, w grupie 512
(pracownicy usług domowych i gastronomicznych), która obejmuje kelnerów, kucharzy i kucharzy małej gastronomii i w grupie 913 (pomoce domowe, sprzątaczki i praczki), która obejmuje pracowników pomocniczych obsługi hotelowej27.
Gwałtownie następujące zmiany ekonomiczne, społeczne i technologiczne
powodują rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na kandydata, który ma nie tylko
określony zasób wiedzy, ale również zdolność zaistnienia i działania w przedsiębiorstwie. Kształcenie musi być więc dostosowane do zdolności intelektualnych,
indywidualnych predyspozycji oraz relacji interpersonalnych wymaganych przez
przemysł turystyczny. Dlatego przyszły pracownik powinien być osobą, która
wie: jak się komunikować, jak się adaptować, uczyć, wnioskować na podstawie
otrzymanych informacji, jak rozwiązywać problemy i podejmować decyzje oraz
jak szukać, znaleźć, rozpocząć pracę i utrzymać się w niej.
Na poziomie ponadgimnazjalnym kształcenie dla potrzeb turystyki odbywa
się w następujących typach szkół w zakresie szkolnictwa średniego:
– zasadnicze szkoły zawodowe o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata
i nie dłuższym niż 3 lata, których ukończenie pozwala uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu i dalej się kształcić w uzupełniających liceach ogólnokształcących lub technikach uzupełniających,
– trzyletnie licea ogólnokształcące, których ukończenie pozwala uzyskać
świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,
25
A. Lipska, Kadry turystyczne w 40-leciu PRL, „Biuletyn Głównego Komitetu Turystyki”,
GKT, Warszawa 1985, s. 88-89.
26
http://www.men.gov.pl, rozdział: Statystyki i analizy [30.11.2007].
27
Klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego na podstawie Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z 8 maja 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
(Dz.U. nr 114, poz. 1195) zawiera strona internetowa MEN: http://static1.money.pl/d/akty_prawne/
pdf/DU/ 2004/114/DU20041141195.pdf [19.05.2004].
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– trzyletnie licea profilowane kształcące w profilach kształcenia ogólnozawodowego, których ukończenie pozwala uzyskać świadectwo dojrzałości po zdaniu
egzaminu maturalnego,
– czteroletnie technika, których ukończenie pozwala uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także świadectwo
dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,
– dwuletnie licea ogólnokształcące i trzyletnie technika uzupełniające dla
absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, których ukończenie skutkuje tak
samo jak trzyletnich liceów i czteroletnich techników,
– szkoły policealne o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, których
ukończenie umożliwia osobom posiadającym wykształcenie średnie uzyskanie
dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu28.
Na szczeblu pomaturalnym odrębną kategorią, niezaliczaną do szkolnictwa
wyższego, są szkoły pomaturalne, w tym policealne szkoły kształcące w zawodzie technika hotelarstwa, technika obsługi turystycznej oraz w obu tych specjalnościach jednocześnie.
W ramach kształcenia na poziomie wyższym (licencjackim i magisterskim)
daje się wyróżnić profil: ekonomiczny, zarządzania i organizacji, turystyki i rekreacji. Niezależnie od profilu – jak podkreśla Zygmunt Kruczek – „Program wyższych studiów turystycznych powinien opierać się na następujących przesłankach:
– holistycznym rozumieniu turystyki jako zjawiska społecznego,
– szerokim zakresie edukacji turystycznej, mającej na celu dostarczenie absolwentom rozległej wiedzy i konkretnych umiejętności,
– umożliwieniu absolwentom startu zawodowego do pełnienia ról kierowniczych w różnych zawodach związanych z turystyką”29.
Kształcenie kadr dla turystyki na poziomie wyższym prowadzą m.in. Akademie
Ekonomiczne i Akademie Wychowania Fizycznego. Akademie Ekonomiczne
przygotowują w ograniczonym zakresie specjalistów z ekonomiki turystyki w ramach innej ogólniejszej specjalizacji, natomiast Akademie Wychowania Fizycznego kształcą magistrów turystyki.
Kształceniem kadr na potrzeby rynku usług turystycznych w systemie szkolnictwa wyższego zajmują się następujące rodzaje szkół wyższych:
– publiczne szkoły wyższe państwowe, prowadzące studia magisterskie lub
równorzędne, posiadające lub nieposiadające uprawnień do kształcenia kadry naukowej, powoływane przez Sejm,
28
Art. 2, pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela, ustawy
o systemie oświaty oraz ustawy Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego, Dz.U. nr 144,
poz. 1615. Tekst jedn. ustawy o ustroju szkolnym, Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572. Tekst jednolity
opiera się na ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. oraz ustawie wprowadzającej
reformę ustroju szkolnego z 8 stycznia 1999 r. z późn. zm.
29
Z. Kruczek, Kształcenie dla potrzeb turystyki w regionie małopolskim, „Folia Turistica”
1998, nr 8, s. 10.
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– publiczne szkoły wyższe państwowe, wyższe szkoły zawodowe, powoływane przez Radę Ministrów,
– publiczne wyższe szkoły zawodowe „samorządowe”, prowadzone przez samorząd wojewódzki, ale zakładane przez Radę Ministrów,
– publiczne szkoły wyższe niepaństwowe, zakładane przez Sejm (szkoły akademickie, szkoły wyższe prowadzące dzienne studia magisterskie lub równorzędne, nieposiadające uprawnień do kształcenia kadry naukowej) lub Radę Ministrów
(wyższe szkoły zawodowe),
– niepubliczne szkoły wyższe o uprawnieniach publicznej szkoły wyższej,
zakładane przez niepubliczną osobę prawną lub osobę fizyczną za zgodą Ministra
Edukacji Narodowej,
– niepubliczne szkoły wyższe nieposiadające uprawnień publicznej szkoły
wyższej, zakładane przez niepubliczną osobę prawną za zgodą Ministra Edukacji
Narodowej30.

2.3. Szkolenia jako narzędzie rozwoju pracowników
i przedsiębiorstwa turystycznego
W dynamicznie zmieniających się warunkach otoczenia przedsiębiorstw turystycznych przesłanką szeroko rozumianego przetrwania i rozwoju przedsiębiorstwa jest jego umiejętność wprowadzania zmian. Coraz większy nacisk kładzie
się na rozwój kompetencji zasobów ludzkich, jakimi są: zdolność zastosowania
umiejętności i wiedzy w nowych sytuacjach w dziedzinie organizacji i planowania pracy, innowacji, radzenia sobie z czynnościami nietypowymi, a także cechy
osobowości związane ze skutecznym działaniem31.
W rozwoju kompetencji pracownika można wyróżnić następujące etapy ich
zdobywania, pogłębiania i poszerzania:
– w drodze kształcenia przed rozpoczęciem życia zawodowego (szkoły, studia, kursy, praktyki, staże),
– w trakcie życia zawodowego (szkolenia, kursy, seminaria)32.
Kształcenie i rozwój zasobów ludzkich w organizacji można zdefiniować
jako proces uzupełniania przez pracowników wiedzy oraz doskonalenia umiejętności i kompetencji niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań na aktualnym stanowisku pracy i stwarzania możliwości dodatkowego rozwoju wiedzy,
umiejętności i kompetencji pod kątem awansu, przesunięcia lub zmiany organizacyjnej33.
Jakość w turystyce..., op. cit., s. 20-21.
M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s. 243.
32
Rozwój pracowników. Przesłanki, cele, instrumenty, red. A. Szałkowski, Poltext, Warszawa
2002, s. 50.
33
Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A. Koźmiński, W. Piotrowski, Wyd. Naukowe PWN,
Warszawa 1997, s. 483.
30
31
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Jedną z najpopularniejszych form wspierania rozwoju pracowników w sektorze turystycznym jest organizowanie szkoleń dla pracowników bezpośrednio
przez przedsiębiorstwa turystyczne (szkolenia wewnętrzne) lub przez instytucje
zewnętrzne (szkoły wyższe, specjalistyczne firmy szkoleniowe, towarzystwa naukowe). Szkolenia mają na celu zwiększenie umiejętności poszczególnych pracowników oraz wzmocnienie skuteczności organizacji. Programy szkoleniowe nie
tylko zapoznają pracowników ze sztuką sprzedawania usług, ale także z historią
firmy, jej produktami, polityką oraz cechami rynku i konkurentów34. Przyczyniają
się też do wzrostu kompetencji pracowników, poczucia własnej wartości i zaangażowania oraz zwiększenia zadowolenia z pracy.
Proces szkoleniowy powinien być przemyślany, zaplanowany i obejmować
następujące etapy:
– identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych na podstawie następujących
metod: ocena efektywności poszczególnych pracowników (porównanie wyników
pracy z normami przyjętymi dla danego stanowiska), analiza wymagań stanowiska (sprawdzenie umiejętności i wiedzy niezbędnej na danym stanowisku), analiza organizacyjna (analizie poddaje się efektywność organizacji i skuteczności
realizacji jej celów, aby wykryć odchylenia i potrzeby doszkolenia),
– opracowanie planów szkoleń, które powinno zawierać: wykaz pracowników wymagających szkolenia, zalecaną tematykę oraz rodzaj i termin szkolenia.
Szkoleniami należy w pierwszej kolejności objąć nowo zatrudnionych pracowników.

3. Analiza kształcenie kadr dla rynku usług turystycznych
w Polsce w latach 2003-2010
Na potrzeby badań zebrano dane z Ministerstwa Sportu i Turystyki dotyczące
kształcenia kadr dla rynku usług turystycznych w Polsce w latach 2003-2011,
a następnie dokonano ich analizy.
Ogólna liczba szkół ponadgimnazjalnych kształcących kadry dla turystyki
w 2010 r. wynosiła 2219. Wzrosła ona wielokrotnie w porównaniu z 2003 r., gdy
tego typu szkół było 442. Najwięcej szkół ogółem w 2010 r. odnotowano w województwach: śląskim (229), małopolskim (224) i mazowieckim (219), zaś najmniej w opolskim (64) i lubuskim (68).
Tabela 1 wskazuje, że w 2010 r. w porównaniu z 2003 r. znacząco wzrosła
zarówno liczba szkół publicznych, jak i szkół niepublicznych kształcących kadry
na potrzeby rynku usług turystycznych. Najwięcej szkół niepublicznych przybyło
34
A. Tokarz, Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze turystycznym, Difin, Warszawa 2008,
s. 96-97.
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Tabela 1. Liczba szkół ponadgimnazjalnych kształcąca kadry dla turystyki
według podmiotowości
Województwo
1. Dolnośląskie
2. Kujawsko-pomorskie
3. Lubelskie
4. Lubuskie
5. Łódzkie
6. Małopolskie
7. Mazowieckie
8. Opolskie
9. Podkarpackie
10. Podlaskie
11. Pomorskie
12. Śląskie
13. Świętokrzyskie
14. Warmińsko-mazurskie
15. Wielkopolskie
16. Zachodniopomorskie
Σ

Σ
42
26
21
13
18
48
26
14
24
17
30
54
12
35
34
28
442

Podmiotowość
2003
2007
2010
SP SNP
Σ
SP SNP
Σ
SP SNP
26
16
95
54
38
174 140
34
16
10
27
14
12
142 114
28
15
6
59
42
17
139
96
43
12
1
36
31
5
68
66
2
14
4
85
45
40
114
82
32
22
26
161
85
76
224 174
50
15
11
107
70
37
219 178
41
8
6
35
26
9
64
60
4
18
6
45
28
17
104
93
11
12
5
34
21
13
79
65
14
21
9
77
48
29
144 112
32
34
20
114
68
46
229 169
60
10
2
55
25
30
85
55
30
30
5
39
33
6
106
96
10
23
11
79
52
27
204 170
34
18
10
55
36
19
124
98
26
294 148 1103 682 421 2219 1768 451

SP – szkoły publiczne, SNP – szkoły niepubliczne.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

w województwach: śląskim (z 20 do 60), świętokrzyskim (z 2 do 30), lubelskim
(z 6 do 43), zaś istotny spadek zanotowano w 2010 r., w porównaniu z 2007 r.,
w województwie małopolskim (z 76 do 50).
Tabela 2 wskazuje wyraźny wzrost zarówno liczby szkół średnich kształcących kadry dla turystyki jak i szkół policealnych.
Z kolei według tabeli 3 w ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych dominuje dzienny tryb nauczania. Ogólna liczba takich szkół w 2010 r. wynosiła 1793 i była zdecydowanie większa niż w 2003 r. (326). Wśród województw,
w których istnieją szkoły z dziennym trybem nauczania, w 2010 r. na czołowe
miejsce wysunęły się województwa małopolskie i śląskie z liczbą 175, oraz wielkopolskie – 11 i dolnośląskie – 140.
Ogólna liczba absolwentów w latach 2001/2002 wzrosła w porównaniu do
2009 r. Najbardziej przyczyniły się do tego województwa mazowieckie, pomorskie, małopolskie i dolnośląskie. W pozostałych województwach zanotowano podobny wynik lub tylko nieznaczny wzrost liczby absolwentów.
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Tabela 2. Liczba szkół ponadgimnazjalnych kształcąca kadry dla turystyki według typu
Województwo

1. Dolnośląskie
2. Kujawsko-pomorskie
3. Lubelskie
4. Lubuskie
5. Łódzkie
6. Małopolskie
7. Mazowieckie
8. Opolskie
9. Podkarpackie
10. Podlaskie
11. Pomorskie
12. Śląskie
13. Świętokrzyskie
14. Warmińsko-mazurskie
15. Wielkopolskie
16. Zachodniopomorskie
Σ

Σ
42
26
21
13
18
48
26
14
24
17
30
54
12
35
34
28
442

2003
SS
SP
15
27
21
5
11
10
8
5
12
6
22
26
14
12
8
6
19
5
11
6
15
15
25
29
10
2
25
10
21
13
19
9
256 186

Typ szkoły
2007
Σ
SS
SP
95
38
57
27
12
15
59
28
31
36
19
17
85
32
53
161
69
92
107
74
33
35
14
21
45
20
25
34
20
14
77
34
43
114
48
66
55
30
25
39
24
15
79
43
36
55
23
32
1103 528 575

2010
Σ
SS
SP
174 137
37
142 118
24
139 107
32
68
61
7
114
96
18
224 176
48
219 189
30
64
56
8
104
89
15
79
68
11
144 114
30
229 175
54
85
75
10
106
91
15
204 170
34
124
96
28
2219 1818 401

SS – szkoły średnie, SP – szkoły policealne.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Tabela 3. Liczba szkół ponadgimnazjalnych kształcąca kadry dla turystyki według trybu
Województwo
1. Dolnośląskie
2. Kujawsko-pomorskie
3. Lubelskie
4. Lubuskie
5. Łódzkie
6. Małopolskie
7. Mazowieckie
8. Opolskie
9. Podkarpackie
10. Podlaskie
11. Pomorskie
12. Śląskie
13. Świętokrzyskie
14. Warmińsko-mazurskie
15. Wielkopolskie
16. Zachodniopomorskie
Σ

TD
31
23
10
10
17
22
17
11
19
14
19
40
11
32
24
26
326

2003
TZ
6
2
4
–
1
4
3
2
5
6
13
16
1
10
14
8
95

Tryb nauczania
2007
2010
TW TD
TZ TW TD
TZ
18
92
9
15
140
34
9
23
9
9
115
27
9
55
15
6
109
30
2
35
13
0
63
5
3
81
14
9
89
25
25 103
28
30
175
49
10
59
33
16
183
36
5
27
10
9
57
7
–
21
24
3
90
14
–
21
14
3
66
13
–
47
42
6
111
33
11
65
42
10
175
54
1
31
13
6
70
15
1
31
13
1
91
15
1
45
46
13
161
43
4
33
22
12
98
26
99 769 347 148 1793 426

TD – tryb dzienny, TZ – tryb zaoczny, TW – tryb wieczorowy.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

TW
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Tabela 4. Szacowana liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na kierunku turystyka
Województwo

2003
1 081
630
515
163
418
1 624
515
221
769
324
638
1 471
129
470
470
826
10 264

1. Dolnośląskie
2. Kujawsko-pomorskie
3. Lubelskie
4. Lubuskie
5. Łódzkie
6. Małopolskie
7. Mazowieckie
8. Opolskie
9. Podkarpackie
10. Podlaskie
11. Pomorskie
12. Śląskie
13. Świętokrzyskie
14. Warmińsko-mazurskie
15. Wielkopolskie
16. Zachodniopomorskie
Σ

Szacowana liczba absolwentów
2006/2007
2009
1 822
1 928
2 162
1 540
2 039
1 082
1 365
443
1 537
580
3 771
2 389
2 963
1 126
695
403
1 705
861
1 499
430
2 592
758
4 980
1 693
1 564
360
1 730
543
3 023
969
1 822
672
15 777
35 269

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Tabela 5. Liczba uczelni wyższych kształcących kadry dla turystyki według podmiotowości
Województwo
1. Dolnośląskie
2. Kujawsko-pomorskie
3. Lubelskie
4. Lubuskie
5. Łódzkie
6. Małopolskie
7. Mazowieckie
8. Opolskie
9. Podkarpackie
10. Podlaskie
11. Pomorskie
12. Śląskie
13. Świętokrzyskie
14. Warmińsko-mazurskie
15. Wielkopolskie
16. Zachodniopomorskie
Σ

Σ
7
1
5
2
6
7
14
1
6
3
5
9
3
3
10
5
87

Podmiotowość uczelni
2003
2007
UP UNP
Σ
UP UNP
6
1
7
3
4
0
1
2
1
1
3
2
2
1
1
2
0
1
1
0
1
5
2
1
1
6
1
6
2
4
4
10
15
3
12
1
0
1
1
0
2
4
4
3
1
1
2
2
1
1
3
2
3
1
2
1
8
4
1
3
0
3
2
0
2
1
2
0
0
0
8
2
7
4
3
3
2
2
1
1
42
45
60
24
36

Σ
4
1
1
0
1
4
11
0
1
1
2
4
4
1
4
1
40

UP – uczelnie publiczne, UNP – uczelnie niepubliczne.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

2010
UP UNP
3
4
3
1
4
1
2
0
1
1
5
4
4
11
1
0
3
1
2
1
2
2
2
4
0
4
0
1
5
4
1
1
38
40
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Tabela 6. Oferta uczelni wyższych kształcących kadry dla turystyki według poziomów kształcenia

Województwo
1. Dolnośląskie
2. Kujawsko-pomorskie
3. Lubelskie
4. Lubuskie
5. Łódzkie
6. Małopolskie
7. Mazowieckie
8. Opolskie
9. Podkarpackie
10. Podlaskie
11. Pomorskie
12. Śląskie
13. Świętokrzyskie
14. Warmińsko-mazurskie
15. Wielkopolskie
16. Zachodniopomorskie
∑

Poziom kształcenia
2003
2007
2010
LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU
I
II
J
P
I
II
J
P
I
II
J
P
5
4
4
1
7
1
1
0
7
1
1
6
1
0
0
1
2
1
0
0
4
1
0
1
4
1
1
1
2
0
0
0
4
1
0
2
2
0
0
0
1
0
0
0
2
0
0
1
6
2
2
1
2
1
0
0
2
1
0
1
5
3
3
0
6
1
0
0
9
5
0
3
10
2
2
2 14
5
0
0 13
6
0
8
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
4
1
1
1
4
2
0
0
4
2
0
1
3
0
0
0
2
1
0
0
3
1
0
0
4
2
2
0
3
2
1
0
4
2
0
3
8
4
4
3
4
1
1
0
4
2
0
3
3
0
0
1
2
0
0
0
4
0
0
2
1
1
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
6
4
4
2
7
3
1
0
9
4
0
4
4
2
2
0
2
1
0
0
2
1
0
0
67 26 26 14 59 19
4
0 73 27
1 35

LU I – liczba uczelni kształcących na studiach I stopnia; LU II – na studiach II stopnia; LU J – na jednolitych studiach magisterskich, LU P – liczba uczelni oferujących studia podyplomowe.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Tabela 7. Oferta uczelni wyższych kształcących kadry dla turystyki według trybu kształcenia
Województwo
1. Dolnośląskie
2. Kujawsko-pomorskie
3. Lubelskie
4. Lubuskie
5. Łódzkie
6. Małopolskie
7. Mazowieckie
8. Opolskie
9. Podkarpackie
10. Podlaskie
11. Pomorskie
12. Śląskie
13. Świętokrzyskie
14. Warmińsko-mazurskie
15. Wielkopolskie
16. Zachodniopomorskie
∑

Tryb kształcenia
2003
2007
2010
LU D LU Z LU W LU D LU Z LU W LU D LU Z LU W
6
6
0
7
7
1
7
7
1
1
1
0
2
1
0
4
3
0
5
5
0
2
2
0
5
5
0
2
2
0
1
1
0
2
2
0
6
6
1
2
2
0
2
2
0
7
2
7
5
5
1
9
9
1
11
10
2
15
15
4
14
13
2
1
0
0
1
1
0
1
1
0
5
5
0
4
3
0
4
4
0
2
3
0
2
2
1
3
3
0
5
5
1
3
3
2
4
4
0
8
2
8
4
4
0
3
3
0
3
3
0
2
2
0
4
4
0
3
3
0
0
0
0
1
1
0
7
7
1
7
7
0
9
9
1
5
5
1
2
2
0
2
2
0
77
76
10
59
54
9
74
72
5

LU D – liczba uczelni kształcących w trybie stacjonarnym (dziennym), LU Z – w trybie niestacjonarnym
(zaocznym), LU W – w trybie niestacjonarnym (wieczorowym).
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
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Tabela 8. Szacowana liczba absolwentów szkół wyższych na kierunku turystyka
Województwo
1. Dolnośląskie
2. Kujawsko-pomorskie
3. Lubelskie
4. Lubuskie
5. Łódzkie
6. Małopolskie
7. Mazowieckie
8. Opolskie
9. Podkarpackie
10. Podlaskie
11. Pomorskie
12. Śląskie
13. Świętokrzyskie
14. Warmińsko-mazurskie
15. Wielkopolskie
16. Zachodniopomorskie
Σ

2001/2002
437
444
28
0
157
590
1 660
0
668
30
692
475
141
240
816
299
6 677

Szacowana liczba absolwentów
2006
480
450
255
189
396
460
1 660
52
1 584
213
520
780
270
0
1 680
320
9 309

2009
805
250
445
218
316
1 057
3 860
117
1 325
141
1 801
752
242
0
1 663
373
13 365

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Podsumowanie
W każdym z województw działają ponadgimnazjalne szkoły, zarówno publiczne, jak i niepubliczne, kształcące kadry dla turystyki. Zdecydowana większość to szkoły publiczne. Ich liczba w 2010 r. wynosiła 1768 i była większa
w porównaniu z 2003 r., gdy było ich 294. Zwraca uwagę niewielki odsetek szkół
niepublicznych zarówno w 2003, 2007, jak i 2010 r. Najmniej szkół niepublicznych w 2003 r. było w województwach: lubuskim (1), świętokrzyskim (2) oraz
łódzkim (4), a w 2010 r. – w województwach: lubuskim (2), opolskim (4), warmińsko-mazurskim (10) i podkarpackim (11).
Jesli chodzi o typ szkół, obserwuje się wyraźny wzrost liczby szkół średnich
kształcących kadry dla turystyki. W 2010 r. było ich łącznie 1818 w porównaniu
do 256 w 2003 r. Taki trend pojawił się we wszystkich województwach. Najwięcej
szkół średnich w 2003 r. było w województwach: śląskim (25), warmińsko-mazurskim (25), małopolskim (22), natomiast najmniej – w województwach: opolskim
(8), lubuskim (8), lubelskim i podlaskim (11). W 2010 r. liczba szkół średnich
wzrosła i najwięcej było ich w województwach: mazowieckim (189), małopolskim (176) i śląskim (175).
W zakresie szkół policealnych w 2010 r. w porównaniu z 2003 r. ogólna ich
liczba wzrosła z 186 do 401, natomiast w porównaniu z 2007 r. – spadła z 575
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do 401. Wzrost liczby tych szkół w latach 2007-2010 odnotowano w województwach kujawsko-pomorskim (z 15 do 24) i lubuskim (z 31 do 32), a w pozostałych
– spadek.
W ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych dominuje dzienny tryb nauczania. Ogólna liczba 1793 szkół w 2010 r. jest znacząco większa niż w 2003 r.
(326). Wśród województw, w których istnieją szkoły z dziennym trybem nauczania w 2010 r. na czołowe miejsce wysunęły się województwa: mazowieckie (183),
małopolskie i śląskie (175), wielkopolskie (11) i dolnośląskie (140).
Liczba szkół kształcących w systemie zaocznym była mniejsze w porównaniu
z liczbą szkół kształcących w systemie dziennym. Ogólna liczba szkół kształcących w systemie dziennym w 2010 r. wynosiła 426 i była znacząco wyższa niż
w 2003 r. (95). Najwięcej szkół kształcących w systemie zaocznym w 2010 r. było
w województwach: śląskim (54), małopolskim (49) i wielkopolskim (43).
We wszystkich województwach występuje korelacja między podmiotowością
szkoły a trybem nauczania. Zdecydowana większość szkół publicznych kształci
w trybie dziennym, zaś szkoły niepubliczne częściej oferują tryb zaoczny.
Ogólna liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych wzrosła ponad trzykrotnie w latach 2003-2009 (z 10 264 do 35 269). Największą liczbę absolwentów w 2003 r. zanotowano w województwach: małopolskim (1624), śląskim
(1471) i dolnośląskim (1081). Z kolei w 2009 r. najwięcej absolwentów było
w województwach: śląskim (4980), małopolskim (3771) i wielkopolskim (3023).
Największy wzrost w latach 2006-2009 zaobserwowano w województwach: lubuskim (z 1082 do 2039), mazowieckim (z 1126 do 2963), podlaskim (z 758 do
2592), świętokrzyskim (z 360 do 1564) i zachodniopomorskim (z 672 do 1822).
Pozostałe województwa również zanotowały wzrost liczby absolwentów szkół
ponadgimnazjalnych, choć mniej znaczący. Liczba absolwentów spadła jedynie
w województwie dolnośląskim (z 1928 do 1822).
Na rynku uczelni wyższych oferujących kształcenie na kierunku turystyka
w latach 2003, 2007 i 2010 istniała zbliżona liczba uczelni publicznych i niepublicznych. Zauważalne są natomiast różnice regionalne w strukturze oferty.
W 2010 r. największym skupiskiem uczelni kształcących na kierunku turystyka
według podmiotowości było województwo mazowieckie (11), a następnie małopolskie i wielkopolskie (po 4). Zwraca zatem uwagę wpływ dużych ośrodków
akademickich, jakimi są Warszawa, Kraków i Poznań. Najuboższa oferta kształcenia występuje w województwach: lubuskim i opolskim (brak), łódzkim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim (po 1). W większości województw
współistnieją szkoły publiczne i niepubliczne, jedynie w województwach lubuskim i opolskim kierunek turystyczny dostępny był tylko w uczelniach publicznych, zaś w województwach świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim – tylko
w uczelniach niepublicznych.
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We wszystkich regionach Polski dostępna była edukacja na studiach I stopnia.
Oferta studiów II stopnia jest bardziej ograniczona, a w niektórych województwach kształcenie na poziomie uzupełniającym magisterskim jest niedostępne
(lubuskie, opolskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie). W większości przypadków oferta studiów II stopnia była związana z możliwością kształcenia podyplomowego w zakresie turystyki.
Oferta studiów w trybie zaocznym zwykle towarzyszy ofercie w trybie dziennym. Znacząca większość uczelni oferuje zarówno studia zaoczne, jak i dzienne.
Natomiast tryb wieczorowy kształcenia był mało popularny i pojawił się jedynie
w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie.
Wysoki odsetek absolwentów szkół niepublicznych jest konsekwencją zdominowania przez szkoły niepubliczne oferty edukacyjnej obejmującej kierunek
turystyka i rekreacja, a także kierunki pokrewne. W uczelniach publicznych istnieje tendencja do formalizowania specjalności lub specjalizacji związanych z turystyką na istniejących kierunkach studiów (np. na ekonomii, pedagogice, socjologii, stosunkach międzynarodowych). Ze względu na wprowadzanie dyrektyw
Deklaracji Bolońskiej maleje odsetek absolwentów jednolitych studiów magisterskich, rośnie zaś odsetek absolwentów studiów licencjackich (traktowanych jako
studia zawodowe) oraz studiów uzupełniających (dwuletnich).
Turystyka w krajach gospodarczo rozwiniętych stworzyła potężny rynek pracy, dynamicznie rozwijający się i zwiększający zapotrzebowanie na wysoko kwalifikowane kadry do pracy w usługach turystycznych. Ma to bezpośredni wpływ
na szybki rozwój szkolnictwa turystycznego. Dlatego jednym z warunków rozwoju turystyki jest sprawnie funkcjonujący system kształcenia (a także szkolnictwa)
kadr dla turystyki na każdym poziomie.
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Rynek kształcenia kadr instruktorskich
na potrzeby snowboardu w Polsce

Streszczenie: System wolnorynkowy oraz prawodawstwo regulujące kształcenie w Polsce kadr
instruktorskich w snowboardzie prowadzą do dynamicznego wzrostu liczby podmiotów gospodarczych zajmujących się szkoleniami. Celem artykułu jest charakterystyka ilościowa kształcenia kadr
instruktorskich w snowboardzie w latach 2004-2011. W przygotowaniu materiału posłużyła analiza dokumentów Polskiego Związku Snowboardu oraz Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów
Snowboardu.
Słowa kluczowe: snowboard, kształcenie kadr, zarządzanie kadrami

Wstęp
Snowboard jest młodą dyscypliną sportu, która w ostatnich kilkunastu latach
zdobyła największą popularność wśród sportów zimowych. Z roku na rok rośnie
liczba amatorów snowboardu, powstają szkoły snowboardu, dynamicznie rozwija
się wysoko kwalifikowany sport snowboardowy. Wszystko to powoduje wzrost
popytu na usługi w zakresie nauki i doskonalenia jazdy rekreacyjnej na snowboardzie, a więc i zapotrzebowanie na instruktorów snowboardu rośnie. Tendencje
te wykorzystują zarówno instytucje powołane do szkolenia kadr instruktorskich
(Akademie Wychowania Fizycznego oraz Polski Związek Snowboardu, zaś od
2008 r. Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu, które przejęło zadania szkoleniowe PZS), jak również inne podmioty gospodarcze i organizacje.
Kształcenie kadr, nie tylko w snowboardzie, stało się we współczesnym świecie
biznesem.
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System wolnorynkowy i dość często zmieniające się prawodawstwo regulujące kształcenie kadr instruktorskich w Polsce (m.in. w snowboardzie) z jednej
strony powodują zmniejszenie liczby organizowanych państwowych kursów instruktorskich (efekt zaostrzenia przepisów), z drugiej zaś – prowadzą do wzmocnienia znaczenia instytucji statutowo zajmujących się kształceniem kadr, a co za
tym idzie – podniesienia poziomu kształcenia.
Nowa ustawa o sporcie, która weszła w życie 16 października 2010 r., ma za zadanie uporządkować problem masowych kursów instruktorskich organizowanych
przez podmioty gospodarcze nastawione jedynie na szybkie zyski. W ostatnich
czasach powstało wiele przedsiębiorstw oferujących takie usługi, nieprzestrzegających jednak zasad kształcenia i wychowania. Eskalacja tej działalności nastąpiła w latach 2007-2010 i oprócz rozszerzenia szarej strefy w tej branży mocno obniżyła poziom kształcenia absolwentów. Jak piszą Kazimierz Chojnacki i Adam
Marasek: „Taka postawa, symptomatyczna dla naszych czasów i kolokwialnie
określana »drogą na skróty«, jest obecnie typowa w związku z rozregulowaniem
i zapaścią systemów edukacyjnych, ogólnym kryzysem wartości i upadkiem autorytetów”1. Dla kandydatów na instruktora rekreacji i sportu priorytetem było zrobienie kursu „tanio i szybko”, co dla podmiotów gospodarczych będących organizatorami takich kursów (posiadających zgodę Ministerstwa Sportu i Turystyki)
było korzystne, gdyż pracowali z klientem, który nie wymagał jakości, a jedynie
tego, by po wniesieniu opłaty za kurs otrzymać legitymację instruktorską.
Mogłoby się wydawać, iż – jak pisze Piotr Litwiniuk – wiek XXI jest „stuleciem kompetencji, że wraz z rozwojem cywilizacji wzrastać będzie zapotrzebowanie na ludzi o wszechstronnym rozwoju osobowości, o wysokich i wielorakich
kwalifikacjach, otwartych na dokonujące się przemiany”2. Jednak praktyka i poziom absolwentów kursów instruktorskich, m.in. w narciarstwie i snowboardzie,
wskazywała na tendencje zgoła odmienne – o wysokich kwalifikacjach można
było mówić tylko w pojedynczych przypadkach.
W ślad za niskim poziomem kształcenia instruktorów, zwłaszcza instruktorów
sportu, które powinno być prowadzone przez najwyższej klasy specjalistów praktyków, szła i niestety nadal idzie niska efektywność systemu szkolenia sportowego na najniższych poziomach zaawansowania, a to „na poziomie mistrzowskim
przejawia się niewielką liczbą wyników rekordowych, uzyskiwanych dziś przez
naszych sportowców”3.
K. Chojnacki, A. Marasek, Wypadki w sportach śnieżnych na obszarze działania TOPR w sezonie 2005/2006, w: Sporty śnieżne – stan i perspektywy badań, AWF, Katowice 2008, s. 89-100.
2
P. Litwiniuk, Instruktor windsurfingu – próba określenia podstawowych kompetencji, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” 2008, nr 6, s. 22-27.
3
D. Kielak, Jak polepszyć kształcenie trenerów i instruktorów w Polsce, „Sport Wyczynowy”
2008, nr 4-6, s. 77-83.
1
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Taki stan rzeczy nie powinien mieć miejsca i zmiana przepisów winna być
pierwszym krokiem do uzdrowienia systemu, stawiającego na jakość kształcenia
instruktorów i trenerów. W przeciwnym wypadku polskie sukcesy w sportach zimowych będą się ograniczać do pojedynczych talentów pokroju Adama Małysza.
Celem opracowania jest charakterystyka rynku kształcenia kadr instruktorskich na potrzeby snowboardu i analiza ilościowa rynku szkoleniowego w snowboardzie w latach 2004-2011.

1. Uwarunkowania procesu kształcenia kadr
na potrzeby snowboardu w Polsce
Szkolenie rekreacyjne w zakresie nauczania i doskonalenia jazdy na snowboardzie w Polsce jest prowadzone przez setki instytucji oraz podmiotów gospodarczych. Są wśród nich takie, które działają sezonowo, a ich działalność
szkoleniowa jest jedynie dodatkiem do głównej działalności (szkoły narciarskie,
właściciele stoków i wyciągów narciarskich, wypożyczalnie sprzętu sportowego,
właściciele pensjonatów i hoteli, a nawet parkingów) oraz te, które również działając sezonowo, są nastawione głównie na naukę i doskonalenie jazdy na snowboardzie. Obie te grupy nie są w żaden sposób stowarzyszone, często nawet nie
wykazują swoich wpływów z ww. działalności szkoleniowej, w związku z tym nie
można dokładnie oszacować ich liczby i obrotu, jaki generują.
Oprócz wspomnianych grup niepoliczalna jest także liczba osób fizycznych,
nieprowadzących żadnej działalności gospodarczej, które jednak wraz z opadem
pierwszego śniegu stają się „dorywczymi” instruktorami. W Polsce szara strefa
w tym zakresie jest dość duża, głównie z uwagi na brak jakiekolwiek kontroli
takiej działalności, jak również na mentalność klientów płacących za usługi szkoleniowe, lecz niewymagających potwierdzenia kwalifikacji ani potwierdzenia zapłaty za usługę.
Jedną z części rynku usług nauki i doskonalenia jazdy na snowboardzie, który staje się podstawą późniejszych szkoleń instruktorskich, jest działalność biur
podróży, które przy okazji organizacji, sprzedaży i realizacji swoich produktów
turystycznych prowadzą zajęcia ze snowboardu na różnych poziomach zaawansowania. Edukacja snowboardowa w takich przypadkach stanowi jedną z usług
oferowanych swoim klientom, podczas np. zimowiska. W związku z takim charakterem organizacji powszechnego szkolenia snowboardowego są to również
podmioty, które nie dostarczają rzetelnych danych, na podstawie których można
byłoby dokonać choć przybliżonych ocen wpływów z działalności szkoleniowej
w snowboardzie.
Organizacją ustawowo powołaną do promowania snowboardu, prowadzenia
szkolenia powszechnego oraz szkolenia kadr instruktorskich jest Polski Związek
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Snowboardu (PZS) a od 29 października 2009 r. Stowarzyszenie Instruktorów
i Trenerów Snowboardu (SITS), na mocy porozumienia zawartego między tymi
organizacjami. Szkolenie prowadzone przez PZS i SITS na wszystkich poziomach zaawansowania odbywa się według ściśle określonych zasad, zawartych
w corocznie wydawanych informatorach przedsezonowych. Szkolenie to jest
realizowane przez osoby i podmioty gospodarcze (licencjonowane i patronackie
szkoły snowboardu) zrzeszone w PZS i SITS, co daje pełną kontrolę jakości oraz
liczby osób, które odbyły kurs według systemu PZS i SITS.
Wykres 1. Zestawienie liczby szkół pracujących według systemu PZS/SITS
35
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ogó³em
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w tym AWF

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PZS/SITS.

Zestawienie liczby szkół snowboardowych działających na podstawie systemu PZS i SITS w latach 2004-2011 zostało przedstawione na wykresie 1. Widać
wyraźnie, że w ciągu ostatnich 7 lat liczba szkół snowboardu, które wstępują
w szeregi PZS i SITS, przyjmując na siebie pewne prawa i obowiązki, sukcesywnie wzrasta. W sezonie 2004/2005 zrzeszone w PZS były 23 szkoły z całej
Polski, z czego 9 posiadało licencję, a 14 patronat. W sezonie 2010/2011 zrzeszone były 34 szkoły, z czego 13 posiadało licencję, a 21 było szkołami patronackimi.
Wśród szkół z licencją znalazło się 5 Akademii Wychowania Fizycznego. Coraz
więcej szkół występuje o licencję i patronat PZS/SITS, dzięki którym mają możliwość szkolenia według określonego systemu, a co się z tym wiąże – nadawania
stopni i wydawania licencji, co znacząco podnosi ich zyski. Ponadto, funkcjonując w systemie PZS/SITS, szkoły takie mają zagwarantowaną reklamę, możli-
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wość doszkalania kadry oraz dostęp do najnowszych materiałów dydaktycznych.
Posiadanie przez szkołę licencji czy patronatu staje się też coraz częściej elementem marketingu.

2. Proces kształcenia kadr na potrzeby snowboardu w Polsce
W Polsce szkolenie instruktorów w snowboardzie odbywało się i odbywa
(mimo wielu zmian wprowadzonych przez ustawę o sporcie z dnia 25 czerwca 2011 r., która weszła w życie 16 października 2010 r.) dwiema drogami: według systemu SITS (wcześniej PZS, respektującego zapisy ustawy o sporcie oraz
wszystkie rozporządzenia wykonawcze) i według systemu państwowego (Ministerstwo Sportu i Turystyki), prowadzonego przez organizacje i podmioty gospodarcze, które uzyskały zgodę MSiT (rys. 1 i 2).
Polski Zwi¹zek
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Rysunek 1. Porównanie systemów szkolenia instruktorów snowboardu w Polsce
obowiązujących do 16 października 2010 r.
Źródło: Komisja Szkolenia PZS, Informator przedsezonowy, Bielsko-Biała – Wrocław 2010.

Różnica pomiędzy tymi dwoma systemami jest dość znaczna, począwszy od
wymagań wstępnych, poprzez liczbę realizowanych godzin kursu, na systemie
unifikacji i doszkalania absolwentów kończąc (rys. 2). Mimo że według wielu opinii
system PZS jest czasochłonny i kosztowny (choć w porównaniu z większością
krajów EU jest jednym z najkrótszych), gwarantuje on absolwentom najwyższą
jakość kształcenia, darmowe ubezpieczenie OC, możliwość otrzymania uprawnień
międzynarodowych czy doszkalania się i rywalizacji sportowej środowiska instruktorskiego.
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Stowarzyszenie Instruktorów
i Trenerów Snowboardu
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Rysunek 2. Porównanie systemów szkolenia instruktorów snowboardu w Polsce
obowiązujących od 16 października 2010 r.
Źródło: Komisja Szkolenia PZS, Informator..., op. cit.
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Rysunek 3. Kanały prowadzonego szkolenia instruktorów snowboardu w Polsce
Źródło: Komisja Szkolenia PZS, Informator..., op. cit.

Według Ewy Wyszkowskiej i Lecha Powolnego „Szkolenie przygotowujące
do uzyskania kwalifikacji instruktorskich zaczyna się po gruntownym opanowaniu techniki snowboardowej I-III stopnia systematyki techniki PZS/SITS”4. Kursy
4
E. Wyszkowska, L. Powolny, Organizacja powszechnego szkolenia snowboardu w Polsce,
w: Sporty śnieżne..., op. cit., s. 58-66.
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instruktora SITS oraz instruktora sportu organizowane przez SITS są prowadzone
przez najwyższej klasy specjalistów, mających wieloletnią praktykę, uczestniczących systematycznie w konferencjach zagranicznych, co gwarantuje wysoki
poziom kształcenia. Ponadto wokół PZS i SITS skupione jest środowisko praktyków, którzy są głównymi autorami programów kształcenia w snowboardzie, podręczników czy filmów instruktażowych.
W systemie szkolenia SITS kształcenie odbywa się poprzez szkoły snowboardu (PSS – patronacka szkoła snowboardu, LSS – licencjonowana szkoła snowboardu) i działania centralne Stowarzyszenia. Szkoły przejmują na siebie ciężar
szkolenia w zakresie umiejętności (na różnym poziomie) oraz szkolenia instruktorów SITS (na poziomie dawnego instruktora rekreacji), a szkoleniem instruktorów sportu zajmuje się centralnie SITS i współpracujące Akademie Wychowania
Fizycznego (Biała Podlaska, Katowice, Poznań, Warszawa, Wrocław).

3. Analiza ilościowa kształcenia kadr instruktorskich
w snowboardzie
W przygotowywaniu danych wykorzystano metodę analizy dokumentów.
Analizie poddano dane dotyczące liczby absolwentów kursów wszystkich poziomów systemu szkolenia Polskiego Związku Snowboardu oraz Stowarzyszenia
Instruktorów i Trenerów Snowboardu. Przeanalizowano dane ilościowe z lat
2004-2011 (sezony zimowe od 2004/2005 do 2010/2011).
Od 2004 r. (sezon 2004/2005) liczba szkół snowboardu organizujących szkolenia z zakresu techniki jazdy, jako przygotowania do kursów instruktorskich, sukcesywnie wzrasta (wykres 1). Również liczba Akademii Wychowania Fizycznego realizujących specjalizacje instruktorskie z wykorzystaniem programu PZS/
SITS wzrosła na przestrzeni ostatnich 5 lat, co wynika głównie z tego, iż studenci
dostrzegają wartość posiadania zarówno uprawnień państwowych, jak i związkowych, toteż wykazują chęć ich zdobywania.
Zestawienie liczby kursów zrealizowanych w analizowanym okresie (2004-2011), podobnie jak w przypadku zestawienia liczby szkół, wskazuje na stałą
tendencję zwyżkową. Świadczy to z jednej strony o zapotrzebowaniu na tego typu
usługi szkoleniowe, z drugiej zaś – o stałym wzroście liczby firm zajmujących się
prowadzeniem kształcenia kadr na potrzeby snowboardu. Jak można zauważyć na
wykresie 2, największy jest przyrost liczby kursów II stopnia, a więc tego, który
stanowi pierwszy, obowiązkowy etap w drodze do stopnia instruktora. W następnej kolejności wzrasta sukcesywnie liczba kursów III stopnia oraz kursów instruktora SITS (dawniej instruktora rekreacji). Oczywiście na liczbę realizowanych
kursów wpływ ma system selekcji, zgodnie z którym do kolejnych etapów szkolenia przechodzi mniejsza liczba szkolących się, dlatego też kursy instruktora SITS
stanowiły, np. w sezonie 2010/2011, tylko ok. 1/3 kursów II stopnia (wykres 2).
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Wykres 2. Zestawienie liczby kursów realizowanych na poszczególnych poziomach
systemu szkolenia PZS/SITS
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PZS/SITS.

Analizując powyższy wykres i interpretując liczbę kursów w poszczególnych
sezonach zimowych, należy podkreślić, iż na proporcje liczebności kursów na
poszczególne stopnie ogromny wpływ miały decyzje PZS i SITS, jak chociażby
zmiana systemu szkolenia związkowego sezonie 2006/2007, polegająca na likwidacji stopnia pomocnika instruktora i ustanowieniu stopnia II (zamiast III) jako
obowiązkowego punktu wyjścia do kariery instruktorskiej.
Tabela 1. Liczba absolwentów kursów
na poszczególnych poziomach systemu szkolenia PZS/SITS
Sezon

I stopień

2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011

17
36
29
34
50
44
62

II stopień III stopień
75
113
270
247
412
393
412

274
316
112
139
133
185
172

Pomocnik
instruktora
169
139
0
0
0
0
0

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PZS/SITS.

Instruktor
rekreacji/
SITS
43
42
85
55
103
106
118

Instruktor
Ogółem
sportu
7
3
4
0
0
11
0

585
649
500
475
698
739
764
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Liczba kursów determinowała oczywiście zmiany w liczbie przeszkolonych
osób. Jak przedstawiono w tabeli 1 i na wykresie 3, ogólna liczba przeszkolonych
osób stale wzrasta, mimo że w sezonie 2007/2008 przeszkolonych zostało tylko
475 osób. Taki chwilowy spadek liczby osób przeszkolonych wynikał głównie ze
złych warunków atmosferycznych w tym sezonie (krótka i uboga w śnieg zima).
Wykres 3. Ogólna liczba absolwentów kursów wszystkich poziomów
systemu szkolenia PZS/SITS
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PZS/SITS.

Analiza danych zaczerpniętych z PZS i SITS wskazuje, że liczba absolwentów kursów instruktora (rekreacji oraz SITS) w snowboardzie rośnie z roku na rok
(tab. 1), z wyjątkiem sezonów 2006/2007 i 2007/2008. Z jednej strony jest to powód do dumy, zważywszy na wspomniane wyżej zapotrzebowanie, z drugiej zaś –
posiadając szczątkowe dane na temat liczby kursów instruktorskich organizowanych przez podmioty gospodarcze realizujące szkolenie w systemie państwowym
(do 16 października 2010 r.), a zwłaszcza mając na uwadze ofertę i program tych
kursów, liczby te mogą być zatrważające. Wyszkolenie takiej liczby instruktorów w tak krótkim czasie (8 dni), bez określania progu umiejętności kwalifikacji
wstępnej, nie może bowiem gwarantować wysokiego poziomu kształcenia.
Ceny opłat za kursy realizowane przez szkoły snowboardu zrzeszone w PZS
oraz SITS każdego roku są ustalane w cenniku zawartym w informatorze przedsezonowym, a zatem narzucane wszystkim podmiotom. Jedynie cena szkolenia
na I stopień od sezonu 2008/2009 została określona w cenniku: „według kalkulacji organizatora”, jednak po przeprowadzeniu wywiadu z właścicielami szkół

190

Urszula Sabat, Piotr Kunysz

[z³]

Wykres 4. Ceny kursów poszczególnych poziomów systemu szkolenia PZS/SITS
zawarte w cenniku PZS/SITS
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PZS/SITS.

do zestawienia przyjęto kwotę 200 zł jako średnią opłatę pobieraną za szkolenie
(wykres 4). Pozostałe ceny są ustalane przez zarząd PZS a obecnie SITS – polityka cenowa od wielu lat zależy od sytuacji ekonomicznej w kraju i zachowania
konkurencji (organizatorzy pracujący według systemu państwowego, niezrzeszeni w PZS/SITS). Z tych względów ceny szkoleń snowboardowych w ciągu kilku lat uległy niewielkiej obniżce lub zachowują bardzo podobny poziom. Sezon
2011/2012 może jednak przynieść podwyżkę cen, głównie za sprawą zmiany
przepisów podatkowych, które z dniem 1 stycznia 2011 r. wprowadziły 23-proc.
podatek VAT na usługi szkoleniowe.
Oceniając rynek kształcenia kadr instruktorskich na potrzeby snowboardu
w Polsce, należy dokonać najważniejszej analizy, podsumowującej dotychczasowe zestawienia, tj. analizy obrotów, jakie uzyskują wszystkie zrzeszone w PZS/
SITS szkoły snowboardu. W najkrótszym sezonie 2007/2008 obroty te sięgały
ok. 273 tys. zł, ale średnio są to kwoty powyżej 300 tys. zł. Rekordowy był sezon
2009/2010, w którym obroty szkół przekroczyły kwotę 430 tys. zł i były większe
niż w sezonie 2010/2011, gdy przeszkolonych zostało więcej osób. Przyczyną
tego była niższa kwota za szkolenie II stopnia ustalona na sezon 2010/2011 przez
zarząd SITS.

Rynek kształcenia kadr instruktorskich na potrzeby snowboardu w Polsce
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Wykres 5. Obroty generowane w wyniku realizacji szkoleń na poszczególnych poziomach
systemu szkolenia PZS/SITS, zawarte w cenniku PZS/SITS
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PZS/SITS.

Podane kwoty oraz zestawienie na wykresie 5 zawiera tylko obroty szkół
generowane w wyniku realizacji szkoleń na kursach zgłoszonych i rozliczonych
w PZS i SITS. Należy jednak podkreślić, że większość szkół oprócz kursów kadrowych prowadzi również szkoły stacjonarne, w których uczy i doskonali jazdę
na snowboardzie oraz organizuje wyjazdy rekreacyjne, w programie których realizuje naukę i doskonalenie jazdy niekończące się egzaminami. Nie będzie więc
błędem oszacowanie, że w samych tylko szkołach z licencją i patronatem PZS/
SITS obroty te mogą być dwu-, a nawet trzykrotnie wyższe.

Podsumowanie
Snowboard jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się dyscyplin sportu
zarówno w Polsce, jak i na świecie. W związku z rosnącym zainteresowaniem tą
formą rekreacji zimowej stale rozwija się rynek kształcenia kadr instruktorskich
na potrzeby snowboardu. Biorąc pod uwagę tendencje światowe, uważamy, że
będzie on nadal rósł z roku na rok. Przedstawione dane i ich zestawienia to tylko
wybrany fragment tego rynku. Nie uwzględniają one bowiem wszystkich grup

192

Urszula Sabat, Piotr Kunysz

przedsiębiorców zajmujących się szeroko pojętym szkoleniem (nauka, doskonalenie, szkolenie kadr). Wyszkolenie dobrego instruktora nie jest czasochłonne i powinno być prowadzone z największą uwagą od poziomu elementarnego.
Dobrze wyszkolony instruktor (nauczyciel) powinien być doskonale przygotowany do prowadzenia nauczania – ważna jest jego umiejętność nawiązania kontaktu
z grupą, odpowiedni opis ruchu i pokaz. Musi on odpowiednio dobrać ćwiczenia
oraz warunki, w jakich są one realizowane, do indywidualnych cech ćwiczącego.
Do jego zadań należy również czuwanie nad bezpieczeństwem podczas zajęć.
Proces kształcenia kadr instruktorskich w snowboardzie jest więc niezwykle ważny. Dzięki rosnącej liczbie instruktorów wzrasta również popularność tego sportu
w Polsce.
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Problematyka bezpieczeństwa
podczas rekreacji wodnej
na obszarze Wrocławskiego Węzła Wodnego

Streszczenie. Celem artykułu jest analiza i ocena poziomu bezpieczeństwa rekreacji wodnej
w obrębie Wrocławskiego Węzła Wodnego. W analizie zastosowano procedury wynikające z metodyki zarządzania ryzykiem, takie jak: identyfikacja istniejących zagrożeń, szacowanie ryzyka związanego z podjętym działaniem oraz opracowanie planów awaryjnych postępowania w sytuacji pojawiających się zagrożeń. Jest to nowatorskie podejście w naukach o kulturze fizycznej. Rozważania
obejmują uwagi metodologiczne oraz wnioski metodyczne (edukacja dla bezpieczeństwa).
Słowa kluczowe: rekreacja wodna, bezpieczeństwo, szacowanie ryzyka

Wstęp
Rzeka Odra wraz z licznymi odnogami, dopływami, kanałami i wyspami tworzy w rejonie Wrocławia atrakcyjny szlak wodny. Wrocławski Węzeł Wodny jest
prawdopodobnie jednym z największych szlaków w obrębie aglomeracji miejskiej. Obejmuje on 11 jazów i 11 śluz, ponad 100 mostów i wiaduktów oraz inne
budowle hydrotechniczne (młyny wodne, stopnie wodne, przepusty, przekopy,
poldery, porty i przystanie). Wiele z tych obiektów ma charakter zabytkowy. Ponadto rzeka Odra przepływa przez centrum miasta, dzięki czemu istnieje możliwość zwiedzania zabytków Ostrowa Tumskiego oraz pobliskiej Starówki (po
przycumowaniu do nabrzeża).
Walory rekreacyjne i turystyczne nie są jeszcze w pełni wykorzystywane, ale
można spodziewać się wzrostu ruchu na szlakach wodnych Wrocławia. Podobnie
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można prognozować wykorzystanie wód wrocławskich w celach transportowych
i komunikacyjnych.
Aktywność rekreacyjna nad wodą kojarzy się z przyjemnością, radością spędzania czasu wolnego, swobodą wyboru form wypoczynku. Środowisko wodne
jest jednak miejscem poważnych zagrożeń, w wyniku których dochodzi czasem
do tragedii, np. co roku odnotowuje się ok. 500 śmiertelnych wypadków utonięć,
głównie w nurtach rzek1. Odra i jej dopływy nie należą do wyjątków.
W związku z tym powstaje problem teoretyczny, jakim jest poznanie źródeł
zagrożeń dotyczących aktywności rekreacyjnej nad Odrą, oraz problem praktyczny, tzn. poszukiwanie sposobów ograniczania tych negatywnych zdarzeń, czyli
edukacja dla bezpieczeństwa. Celem tej edukacji jest wzrost poczucia bezpieczeństwa i realne bezpieczeństwo podczas korzystania z zasobów turystycznych
i rekreacyjnych Wrocławskiego Węzła Wodnego. Edukacja jest optymalną drogą zmniejszania liczby wypadków w turystyce i rekreacji, gdyż ma spowodować
wzrost wiedzy i zmianę postawy wobec niebezpieczeństwa. W artykule zaprezentowano wybrane problemy związane z edukacją dla bezpieczeństwa, uwagi
metodyczne oraz założenia badawcze tego procesu.

1. Znaczenie Wrocławskiego Węzła Wodnego
dla turystyki i rekreacji
1.1. Charakterystyka akwenów Wrocławskiego Węzła Wodnego
Wrocławski Węzeł Wodny obejmuje Odrę od km 241,5 do km 266,9 Odrzańskiej Drogi Wodnej (687 km od Gliwic do Szczecina)2. W skład węzła wchodzą cztery dopływy Odry: Oława, Ślęza, Bystrzyca i Widawa, kanały: Miejski,
Żeglugowy i Powodziowy, stare koryta Odry, rozlewiska, tereny i urządzenia obsługujące zakłady wodociągowe i energetyczne, oczyszczalnia miejska oraz sieć
pomniejszych rzeczek i cieków znajdujących się na terenie miasta3.
Akweny Wrocławia stanowią prawdziwe bogactwo fauny i flory (park krajobrazowy Dolina Bystrzycy), są tu ciekawe szlaki kajakowe (Bystrzyca, Odra,
Oława, Smortawa, Widawa) i szlaki żeglowne dla jednostek białej floty, a także
miejsca dla szkolenia żeglarskiego (np. jez. Bajkał) oraz bardzo dobry akwen dla
sportu wioślarskiego i motorowodnego4.
http://www.policja.pl/, http://www.zg.wopr.pl/ [16.10.2011].
S. Bartosiewicz, J. Bogucki, Odrzańska Droga Wodna w obszarze regionu wodnego Środkowej Odry. Stan obecny i perspektywy, Wrocław 2008, http://wroclaw.rzgw.gov.pl/ [20.11.2010].
3
J. Czerwiński, Wrocław. Przewodnik turystyczny, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław
1997; Encyklopedia Wrocławia, red. J. Harasimowicz, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2000;
M. Halter, Wrocławski Węzeł Wodny, „Żagle” 2008, nr 1, s. 56-58, nr 2, s. 56-59, nr 3, s. 56-59, nr 4,
s. 56-59.
4
J. Czerwiński, op. cit.
1
2
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Rysunek 1. Schematyczna sieć największych rzek Wrocławia

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Rzeki_we_Wroc [16.10.2011].

Na Odrze w obszarze Wrocławia znajduje się wiele pięknie położonych wysp,
stanowiących wspaniałe tereny rekreacyjne lub będących miejscem lokalizacji
atrakcyjnych obiektów kultury. Najważniejsze z nich to: Wyspa Opatowicka,
Wyspa Piaskowa, Wyspa Słodowa, Wyspa Bielarska, Wyspa Młyńska, Wyspa
Daliowa, Wyspa Szczytnicka, Tamka. Wielką Wyspę z Ogrodem Zoologicznym,
Halą Stulecia, Stadionem Olimpijskim, Parkiem Szczytnickim, Iglicą i Ogrodem
Japońskim stanowią osiedla: Bartoszowice, Biskupin, Dąbie, Sępolno, Szczytniki,
Zacisze i Zalesie. Wyspą był także Ostrów Tumski5.

1.2. Żegluga na Odrze
Żegluga po Odrze przez Wrocław jest obecnie możliwa na dwóch trasach:
duży ruch jednostek towarowych odbywa się na Kanale Żeglugowym, a Biała
Flota funkcjonuje na Starej Odrze i Śródmiejskim Węźle Wodnym. W obrębie
Wrocławskiego Węzła Wodnego znajduje się 11 jazów: Opatowice, Bartoszowice,
Zacisze, Szczytniki, Psie Pole, św. Klary, św. Macieja, Wielka Tama, Mała Tama,
Różanka, Rędzin oraz 9 śluz na Odrze: Opatowice, Bartoszowice, Zacisze,
Szczytniki, Miejska, Piaskowa, Mieszczańska, Różanka, Rędzin, a także 2 śluzy
na Oławie6.
5
6

Encyklopedia Wrocławia, op. cit.
Ibidem.
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1.3. Porty i przystanie
W wyniku działań wojennych większość obiektów sportowych i rekreacyjnych uległa niemal całkowitemu zniszczeniu. Aktualnie na Odrze we Wrocławiu
znajdują się 4 przystanie pasażerskie, należące do Białej Floty oraz kilkanaście
przystani i portów sportowo-turystycznych, a wśród nich Harcerski Ośrodek
Wodny Rancho, Harcerski Ośrodek Wodny Stanica, Harcerski Ośrodek Wodny
Zatoka, Jacht Klub AZS Wrocław, przystań Dolnośląskiego Stowarzyszenia
Rozwoju Żeglarstwa, przystań i baza ZW WOPR, przystań kajakowa klubu sportowego MOS Wrocław, przystań Kardynalska, przystań Komisariatu Wodnego
Policji we Wrocławiu, przystań Kozanów Fundacji Hobbit, przystań Las Pegaz,
przystań Marina Topacz7, przystań Targowa, przystań Zatoka Gondol8, przystań
wioślarska klubu AZS Politechnika Wrocław, przystań Zwierzyniecka9.

1.4. Rekreacja wodna
Dynamiczny rozwój Wrocławia w ostatnich latach jest impulsem do wykorzystania rzeki Odry w celach rekreacyjnych. Symbolem wielu ciekawych pomysłów oraz konkretnych inicjatyw jest hasło „Twarzą do Odry”10. Projekty te
uwzględniają potrzeby społeczne i możliwości zagospodarowania terenów nadodrzańskich w granicach Wrocławia11.
W rejonie Starego Miasta, a także w miejscach, gdzie koryto Odry się rozszerza, pływa sporo jednostek turystycznych i rekreacyjnych. Trasa przez centrum
miasta jest zalecana dla małych jednostek i kajaków. Żegluga po tym akwenie nie
należy jednak do najłatwiejszych. Dużym utrudnieniem jest spory nurt związany
z funkcjonowaniem elektrowni wodnych i jazów. Dlatego poza mosty Piaskowy
i Tumski można wpływać tylko jednostkami o napędzie motorowym.
Wrocławskie rzeki i akweny były dawniej miejscem kąpieli i wypoczynku.
W XIX w. i w okresie międzywojennym zorganizowano wiele kąpielisk i łaźni, głównie w okolicy Tamki i innych wysp odrzańskich oraz na rzekach Oławie
i Bystrzycy. Latem było czynnych nawet 11 otwartych kąpielisk. Aktualny stan
7
Marina Topacz – jedyny profesjonalny obiekt tego typu na obszarze Wrocławskiego Węzła
Wodnego. Tuż przy marinie znajduje się piękny bulwar spacerowy, a przy nim restauracja. Dzięki
położeniu Mariny Topacz w samym centrum Wrocławia odwiedzający ją turyści mają możliwość
zwiedzenia Starego Miasta oraz Ostrowa Tumskiego. http://pl.wikipedia.org/wiki/Marina_Topacz
[16.10.2011].
8
Przy przystani Zatoka Gondol funkcjonuje ogólnodostępna wypożyczalnia wodnego sprzętu rekreacyjnego (kajaki, łodzie wiosłowe, łodzie motorowe).
9
M. Halter, op. cit.
10
E. Kozłowska, Rekreacja z Odrą w tle na przykładzie Wrocławia, „Nauka Przyroda Technologie” 2008, t. 2, z. 4.
11
Ibidem.
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sanitarny wody zdecydowanie ogranicza możliwość kąpieli w rzekach. Najdłużej
funkcjonowało kąpielisko na rzece Oława przy ul. Na niskich łąkach, bo aż do
1977 r., a zupełnie przestało istnieć po powodzi w 1997 r. Na akwenach otwartych
pozostały jedynie dwa czynne kąpieliska – Morskie Oko oraz Glinianki12.

1.5. Sporty wodne
W obszarze wodnym Węzła Szczytnickiego, oprócz ruchu jednostek rekreacyjnych oraz żeglugi pasażerskiej, odbywają się treningi kajakarzy i wioślarzy.
Ten odcinek Odry bywa czasem nazywany Odrą Sportową13. Panuje tu dość spory
ruch. Jeszcze w 1939 r. w mieście działało 10 klubów wioślarskich14. W okresie
powojennym z powodzeniem startowali wioślarze już tylko trzech sekcji (AZS
Politechnika, Dolmel, Juwenia) i kajakarze czterech klubów (AZS-AWF, Budowlani, Juwenia i Ślęza). Aktualnie trenują na Odrze kajakarze MOS-u i wioślarze
Politechniki. W okresie juwenaliów co roku organizowane są międzyuczelniane
wioślarskie regaty ósemek o Puchar Odry (Odra Cup)15.
Pod koniec lat 70. zaczęto wykorzystywać szybki nurt Odry pod mostem prowadzącym na Tamkę do treningów kajakarstwa górskiego. Rozwieszane na linach
przy wyższych stanach wód tyczki pozwalały na pływanie w warunkach zbliżonych do panujących w szybko przepływających wodach górskich. W połowie lat
80. zaniechano jednak treningów na tym torze kajakowym16.
Wrocławski Okręgowy Związek Żeglarski należy do najaktywniejszych w kraju. Wrocławscy żeglarze korzystają z głównego koryta Odry i jez. Bajkał. Jest ono
rozlewiskiem o powierzchni ok. 130 ha, które powstało po wyrobisku kruszywa
w starorzeczu Odry. Bajkał nie posiada jednak odpowiedniej infrastruktury turystycznej17.
Warto również wspomnieć o sporcie pływackim na wrocławskich akwenach.
W 1946 r. AZS zorganizował pierwsze we Wrocławiu po wojnie zawody pływackie, które odbyły się w Zielone Świątki. Z powodu braku basenu pływano
w Odrze. Startowano z przystani wioślarskiej AZS-u, a metę stanowił pływający pomost. W zawodach brali udział studenci Uniwersytetu i Politechniki18. Od
lat 50. obowiązuje zakaz kąpieli w Odrze, a z pozostałych akwenów jedynie kąpieliska pozwalają na organizację zawodów pływackich. W 2010 r. na kąpieliEncyklopedia Wrocławia, op. cit.
M. Halter, op. cit.
14
Encyklopedia Wrocławia, op. cit.
15
M. Halter, op. cit.
16
Encyklopedia Wrocławia, op. cit.
17
M. Białecki, Znaczenie Wrocławskiego Węzła Wodnego dla turystyki i rekreacji [maszynopis
pracy magisterskiej], AWF, Wrocław 2010.
18
W. Wiesner, Jaki był Marek Petrusewicz, Wrocław 2009.
12
13
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sku Glinianki odbyła się XXVI edycja Dolnośląskiego Maratonu Pływackiego
o Puchar Wrocławia19.
Z badań Macieja Białeckiego20 wynika, że o atrakcyjności Wrocławskiego
Węzła Wodnego decydują następujące czynniki:
– położenie w centrum Wrocławia – zabytki Ostrowa Tumskiego i Starego
Miasta,
– bogate walory widokowe i ciekawa fauna (czaple, bobry, zimorodki i kormorany),
– zabytki hydrotechniczne (mosty, jazy, wieża ciśnień, śluzy),
– rozległe tereny rekreacyjne nad Odrą oraz jej dopływami (spacery, wędkowanie),
– wysoki poziom imprez nad wodą (np. widowisko operowe, regaty, spływy),
– rozwinięta żegluga pasażerska i możliwość połączeń wodnych z Zachodem i morzem,
– rozwijająca się baza turystyczna nad wodą (przystanie, hotele, gastronomia, oświetlone bulwary).

2. Metoda badań
W badaniach poszukiwano odpowiedzi na pytanie: czy Wrocławski Węzeł
Wodny jest akwenem bezpiecznym do uprawiania turystyki i rekreacji wodnej?
Badania prowadzono od lipca do października 2010 r. z wykorzystaniem sondażu diagnostycznego realizowanego techniką wywiadu jawnego niestandaryzowanego. Uzyskane informacje rejestrowano w formie pisemnych notatek. Badania
prowadzono indywidualnie wśród specjalistów z różnych obszarów związanych
z wrocławskimi akwenami. Podstawowym kryterium doboru respondentów był
wysoki stopień posiadanej wiedzy o wrocławskiej sieci rzecznej. Pozwoliło to
uzyskać wiarygodne informacje z różnych perspektyw. W badaniach brali udział
przedstawiciele:
– Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu,
– Białej Floty,
– Biura Sportu, Turystyki i Rekreacji Urzędu Miejskiego Wrocławia,
– Działu Śródlądowych Dróg Wodnych,
– Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej we Wrocławiu,
– Okręgowego Związku Kajakowego Dolnośląskiej Federacji Sportu,
– Policji Rzecznej we Wrocławiu,
– Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej,
– wioślarskiej przystani wodnej,
http://wroclaw.dlastudenta.pl/sport/artykul/Maraton_Plywacki_na_Gliniankach,55572.html
[16.10.2011].
20
M. Białecki, op. cit.
19
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– WKW Wiadrus Wrocław,
– Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu,
– wypożyczalni sprzętu wodnego.

3. Wyniki i ich analiza
3.1. Poziom zagrożeń wewnętrznych
Bezpieczeństwo jest odwrotnością zagrożenia. Zagrożenia mogą mieć charakter zewnętrzny i wewnętrzny. Zagrożenia wewnętrzne tkwią w samym podmiocie,
czyli w wadach i słabościach człowieka, który swoim zachowaniem wywołuje
niebezpieczeństwo. Bardzo często nie potrafi on kontrolować swych niebezpiecznych pomysłów i działań. Czasami nie umie zapanować nad emocjami i trafnie
rozpoznać zagrożenia, które sam powoduje, zwłaszcza będąc pod wpływem alkoholu. W efekcie poziom zagrożeń wewnętrznych może być bardzo wysoki21.
Tabela 1. Przykładowa lista zagrożeń wewnętrznych występujących
we Wrocławskim Węźle Wodnym, sygnalizowanych przez badanych
Kategoria
Stan zdrowia
Poziom sprawności
wodniackiej
Popełniane błędy

Samoocena
i samokontrola
Umiejętności
ratunkowe

Przykłady zagrożeń wewnętrznych
Złe samopoczucie, nagły rozstrój zdrowia, powstałe kontuzje
Nadużywanie alkoholu nad wodą
Próby samobójcze
Niski poziom doświadczenia i umiejętności wodniackich
Nieznajomość zasad bezpiecznej kąpieli
Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa
Błędy w posługiwaniu się sprzętem wodnym
Mylna ocena zagrożeń zewnętrznych
Agresja wobec innych użytkowników akwenu (wędkarze, prawo drogi)
Brak umiejętności samooceny, bezmyślność
Brawura, nadmierne ryzyko
Brak umiejętności samoratowania się
Brak umiejętności ratunkowych

Źródło: opracowanie własne.

Badani wskazują, że do największych zagrożeń wewnętrznych należy decyzja
o kąpieli w Odrze lub jej odnogach (respondenci nr 7, 11). Według informacji
uzyskanych od przedstawiciela Dolnośląskiego WOPR do większości utonięć dochodzi w wyniku nieprzestrzegania przepisów związanych z przebywaniem nad
wodą (respondent nr 11). Część wypadków stanowią też samobójstwa i próby
samobójcze (respondent nr 7).
21
W. Wiesner, Zarządzanie ryzykiem a edukacja dla bezpieczeństwa w rekreacji, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej” 2011, nr 23, s. 197-210.
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3.2. Poziom zagrożeń zewnętrznych
Pływanie wpław jest wystarczająco niebezpieczne, a mogą mu jeszcze towarzyszyć zagrożenia zewnętrzne, tj. pochodzące ze źródeł będących poza podmiotem, na które człowiek nie ma bezpośredniego wpływu. Należy przy tym
zaznaczyć, że na całym obszarze Wrocławskiego Węzła Wodnego kąpiel jest
zabroniona. Węzeł ten jest bowiem szlakiem żeglownym, a czystość wody jest
poza dopuszczalną klasą, ponadto zagrożeniem jest szybki nurt wody i budowle
hydrotechniczne. Są to niektóre z przyczyn zakazu kąpieli22. Takie zagrożenia, jak
duże jednostki pływające, budowle i duża dynamika wody przy jazach, śluzach,
spiętrzeniach wody, stopnie wodne są szczególnie niebezpieczne dla jednostek
rekreacyjnych i turystycznych. Z informacji policji wodnej oraz ratowników wynika, że podpływanie zbyt blisko stopni wodnych powoduje najwięcej interwencji
z ich strony.
Tabela 2. Przykładowa lista zagrożeń zewnętrznych
występujących we Wrocławskim Węźle Wodnym, sygnalizowanych przez badanych
Kategoria
Działania innych osób

Niebezpieczne akweny
Warunki atmosferyczne
Sprzęt i urządzenia

Przykłady zagrożeń zewnętrznych
Błędy instruktorów, pracowników obsługi urządzeń wodnych
Nadmiar i różnorodność jednostek rekreacyjnych
Wytwarzanie fali przez większe jednostki pływające i szybkie motorówki
Ukształtowanie terenu i dna, mielizny, wystające konary drzew
Silny nurt i zawirowania w pobliżu budowli hydrotechnicznych
Niekompletne oznakowanie żeglugowe
Niska temperatura wody lub powietrza
Powodzie i wysoki stan wody
Awarie sprzętu pływającego
Niebezpieczne budowle hydrotechniczne i ich stan techniczny
Niekompletny system znaków informacyjnych (np. turystycznych )

Źródło: opracowanie własne.

Respondenci wielokrotnie przywoływali zdarzenie w Śluzie Mieszczańskiej
z 22 września 2007 r. W wyniku błędu obsługi śluzy (niedomknięcie górnych
wrót) wywrotce uległo 20 kajaków, a 40 uczestników spływu dookoła Wrocławia
znalazło się w wodzie. Od tego momentu śluza jest zamknięta23.

22
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków
bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty
wodne, Dz.U. nr 57, poz. 358.
23
M. Białecki, op. cit.
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Mimo zagrożeń Wrocławski Węzeł Wodny został uznany przez badanych za
bezpieczny. Większa część obowiązków podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo polega na kontrolowaniu, patrolowaniu, zapobieganiu i pouczaniu24.

3.3. Podmioty czuwające nad bezpieczeństwem
Bardzo wysoko oceniane są przez badanych użytkowników Wrocławskiego
Węzła Wodnego (respondenci nr 1, 2, 3, 6, 9, 10, 12) instytucje odpowiedzialne za
bezpieczeństwo na tym obszarze. Nad bezpieczeństwem czuwają dwa podmioty
– Komisariat Wodny Policji (Wyspa Szczytnicka) i Dolnośląskie WOPR (ul. Na
grobli)25. Funkcjonariusze policji w ramach zabezpieczania osób przebywających
nad wodą oraz imprez organizowanych w pobliżu akwenów przeprowadzają systematyczne kontrole przestrzegania przepisów wśród użytkowników drogi wodnej oraz na przystaniach i nad wodą. Jest to ogromny obszar do patrolowania,
a liczba popełnianych wykroczeń i przestępstw bardzo duża – od naruszania ładu
i porządku po bójki i zabójstwa (respondent nr 7). Policja wodna dysponuje łodziami motorowymi z możliwością szybkiego przewożenia ich lądem, gdy dotarcie na jakiś akwen jest niemożliwe drogą wodną lub gdy ta forma okazuje się
korzystniejsza. Komisariat Wodny Policji funkcjonuje nawet w zimie, troszcząc
się m.in. o bezpieczeństwo osób wędkujących w przeręblach26.
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe działa w ramach swych celów
i zadań statutowych27. Na omawianym obszarze WOPR spełnia te same zadania
strategiczne co policja (zabezpieczanie imprez, patrolowanie, profilaktyka i prewencja), natomiast specyfiką działania tej formacji jest prowadzenie akcji ratunkowych. Ratownicy patrolujący Odrę nie otrzymują wynagrodzenia za wykonywaną pracę, a mimo to wszystkie patrole mają pełną obsadę ratowniczą. WOPR
posiada 8 jednostek motorowych, kilkanaście łodzi z silnikiem doczepianym oraz
łódź motorową na przyczepie, którą przerzuca się lądem w miejsce zagrożenia28.
Ponadto istnieje Oddział Ratownictwa Wodnego Ochotniczej Straży Pożarnej,
który patroluje Odrę wspólnie z policją i ratownikami WOPR, ale jego główne
Ibidem.
„W momencie powstania bazy WOPR przy ul. Na grobli zaczął się intensywny proces zabezpieczania węzła podczas wszystkich imprez wodnych we Wrocławiu. Widać nowoczesny sprzęt
używany przez organizacje związane z bezpieczeństwem na wodzie; Policja Wodna i WOPR” (respondent nr 1); „Bardzo dobrze układa się z Dolnośląskim WOPR – są zawsze pomocni i profesjonalnie przygotowani do działań”; „Prewencyjnie działa Policja Wodna i czuje współpracę z kajakarzami” (respondent nr 10); „Coraz częściej na Odrze spotkać można ratowników WOPR patrolujących rzekę, policja zagląda na naszą przystań podczas treningów. Bardzo się cieszę z tego faktu
i uważam, że to dobrze wróży dla całej żeglugi rzecznej we Wrocławiu” (respondent nr 6).
26
M. Białecki, op. cit.
27
Statut Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, 2003, http://www.wopr.pl [16.10.
2011].
28
Ibidem.
24
25
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zadanie wiąże się z akcjami poszukiwawczymi. Płetwonurkowie tej formacji są
zrzeszeni w jedynym wrocławskim klubie prowadzącym działalność profesjonalną – Wrocławskim Klubie Nurkowym OSP-ORW Zorba.
Nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi śródlądowej wraz z kontrolą przestrzegania przepisów żeglugowych sprawuje także Urząd Żeglugi Śródlądowej.
Wymienione podmioty uzupełniają się w zakresie swoich specjalności, ściśle
ze sobą współpracują, wspólnie patrolując określone odcinki węzła wodnego. Warto też wspomnieć o asekuracji z łodzi motorowych, prowadzonej przez trenerów
sekcji sportowych i instruktorów rekreacji wodnej, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo swoich podopiecznych.

3.4. Podmioty prowadzące działalność rekreacyjną i sportową
Podmioty zajmujące się uprawianiem i organizowaniem zajęć sportowo-rekreacyjnych są zobowiązane zapewnić swoim podopiecznym bezpieczne i higieniczne warunki zajęć. Bezpośrednia odpowiedzialność za kajakarzy w klubie MKS-MOS spoczywa na trenerze, pod opieką którego odbywa się trening. Trener ma
także obowiązek przeszkolić zawodnika w zakresie bezpieczeństwa. Jest to jeden
z elementów procesu treningowego (respondent nr 6).
„Nasz klub zobowiązany jest do zapewnienia zawodnikom odpowiednich warunków do treningu, które odbywają się pod okiem wykwalifikowanej kadry trenerskiej. Przynajmniej raz na trzy miesiące zawodnicy naszego klubu przechodzą kompleksowe badania lekarskie w specjalistycznej przychodni sportowej.
Dbamy o ich bezpieczeństwo na wodzie, jak również zdrowie w życiu codziennym. Zawodnicy, którzy dopiero zaczynają karierę w naszym klubie, trenują na
spokojnej wodzie na odcinku 500 metrów pod okiem trenera. Każdy z nich ma na
sobie kamizelkę ratunkową i asekurują ich starsi koledzy. Weterani kajakarstwa
mają pozwolenie na treningi w dolnym odcinku Odry, od przystani aż do jazu
w Rędzinie. Pływają wtedy w grupach 4-osobowych, nawzajem się asekurując.
To właśnie oni narażeni są na największe niebezpieczeństwo, ale umiejętność
współpracy w grupie mocno te zagrożenia niweluje”29.
Organizatorzy imprez rekreacyjnych na Odrze i jej dopływach (spływy, wycieczki turystyczne, regaty, sprzątanie rzeki) w ramach bezpieczeństwa zapewniają uczestnikom niezatapialne kajaki, kamizelki asekuracyjne i zabezpieczenie
ratownicze podczas każdej imprezy (respondent nr 10). Przed każdym spływem
prowadzona jest pogadanka o niebezpieczeństwach występujących na danej trasie
oraz instruktaż dotyczący zachowania się na wodzie, o konieczności zakładania
Fragment wywiadu udzielonego przez Prezesa Okręgowego Związku Kajakowego Dolnośląskiej Federacji Sportu we Wrocławiu, a zarazem trenera kajakarzy w klubie MKS-MOS Wrocław
(respondent nr 6).
29
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kamizelek, postępowaniu w razie wywrotki, zasadach samoratownictwa i udzielania pomocy innym jednostkom itp.30

3.5. Podmioty odpowiedzialne za funkcjonowanie
Wrocławskiego Węzła Wodnego
Stan techniczny Wrocławskiego Węzła Wodnego, mimo wartości historycznych i rekreacyjnych, wymaga gruntownej modernizacji. Podkreślają to niemal
wszyscy respondenci. Istnieją już odpowiednie projekty inwestycyjne obejmujące okres do 2015 r.31 Głównym zadaniem jest poprawa stanu technicznego istniejących obwałowań Odry. Za realizację odpowiedzialny jest Dolnośląski Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu. Odpowiada on również za budowę kanału ulgi Odra – Widawa. Natomiast Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu jest odpowiedzialny za zwiększenie przepustowości koryta Odry, co jest istotne dla turystyki i rekreacji w obszarze wodnym Wrocławia.
Najważniejsze w tym zakresie będzie uruchomienie żeglugi na Kanale Miejskim32.
Dane na temat programu modernizacji pochodzą z oficjalnego komunikatu RZGW,
dostępnego na stronie internetowej tej placówki (www.wroclaw.rzgw.gov.pl).
Respondenci reprezentujący podmioty zajmujące się turystyką i rekreacją
wnioskowali, by w programie inwestycyjnym nie zapomnieć o remontach nabrzeży, o powstawaniu nowych miejsc do cumowania, slipów, wypożyczalni sprzętu,
marin, toalet i sanitariatów, miejsc na śmieci i odpady. Daje to nadzieje na dalszy
rozwój bezpiecznej turystyki i rekreacji na tym obszarze.

4. Ryzyko a edukacja dla bezpieczeństwa
Poziom natężenia zagrożenia zależy przede wszystkim od indywidualnych
predyspozycji osoby podejmującej działanie. Dlatego warto skoncentrować się
na działaniach edukacyjnych wśród potencjalnych użytkowników wrocławskich
akwenów. Dotychczasowe działania w zakresie bezpieczeństwa okazały się mało
skuteczne, gdyż wiele niebezpiecznych zachowań wydaje się potencjalnie atrakcyjnych, co wynika z fascynacji, potrzeby dominacji, imponowania innym, z pogoni za rekordem lub chęci pokonania własnych ograniczeń33.
Ibidem.
M. Białecki, op. cit.
32
Ibidem.
33
W. Wiesner, R. Błacha, Zarządzanie ryzykiem jako metoda edukacji dla bezpieczeństwa
w nauczaniu żeglarstwa, w: Kierunki rozwoju żeglarstwa i turystyki wodnej, red. A. Komorowski,
Fundacja Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, Gdańsk 2010, s. 57-62.
30
31
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Wszechstronna edukacja dla bezpieczeństwa w działaniach rekreacyjnych na
wodzie i nad wodą wymaga systemowych i konsekwentnych działań oraz uświadomienia zagrożeń występujących w konkretnej sytuacji. Pomocą w takiej edukacji może być zarządzanie ryzykiem (risk management), a raczej zarządzanie bezpieczeństwem. Jest to system metod i działań zmierzających do obniżenia ryzyka
i podejmowania w tym celu optymalnych decyzji34. Podejście takie zakłada cztery
etapy postępowania:
– identyfikacja ryzyka (zagrożenia),
– analiza ryzyka,
– planowanie sposobów radzenia sobie z ryzykiem,
– śledzenie ryzyka35.
Powszechnie uważa się, że ryzyko oznacza prawdopodobieństwo, że mogą
wystąpić zdarzenia prowadzące do strat; wiąże się z przedsięwzięciem, którego
wynik jest niepewny; jest też wystawieniem się na niebezpieczeństwo36. Naszym
działaniom zawsze towarzyszy ryzyko, a stan bezpieczeństwa cechuje się po prostu niskim poziomem ryzyka37. Podstawowym problemem w edukacji dla bezpieczeństwa jest umiejętność określenia wielkości ryzyka, że może nastąpić wypadek.
Przy jakim poziomie ryzyka można działać bezpiecznie? W działaniach bezpiecznych dominuje trafna ocena sytuacji i umiejętność rozwiązywania praktycznych problemów. Do takiej analizy i oceny powinien być przygotowany każdy.
Właściwe rozpoznanie niebezpieczeństwa pozwala opracować skuteczny plan radzenia sobie z zagrożeniami. Bezpieczne działanie ma miejsce przy ryzyku poniżej 25% (wielkości zero ryzyko nie osiąga). Ryzyko wynoszące 50% jest jak rzut
monetą, w którym prawdopodobieństwo wypadku jest takie samo jak uniknięcie
go, zaś podejmowanie działania przy ryzyku powyżej 50% zaczyna przypominać
samobójstwo38.
Wśród planów radzenia sobie z ryzykiem wymienia się następujące strategie:
– ponoszenie ryzyka,
– plany awaryjne,
– kompensacja ryzyka,
– transfer ryzyka,
– unikanie ryzyka39.
T.T. Kaczmarek, Ryzyko i zarządzanie ryzykiem, Difin, Warszawa 2008.
W. Wiesner, R. Błacha, op. cit.
36
Według Słownika wyrazów obcych (red. E. Sobol, PWN, Warszawa 1995) ryzyko ma wiele
znaczeń. Najczęściej mianem tym określa się 1) działanie, którego wynik jest niepewny, 2) prawdopodobieństwo, że coś się nie uda, 3) ryzykowanie, czyli podjęcie ryzykownych działań.
37
W. Wiesner, R. Błacha, op. cit.
38
Ibidem.
39
T.T. Kaczmarek, op. cit.; M. Rajzer, Strategie dywersyfikacji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2001, s. 83-89; M. Goszczyńska, Człowiek wobec zagrożeń. Uwarunkowania oceny i akceptacji
ryzyka, Żak, Warszawa 1997.
34
35
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Podstawę edukacji dla bezpieczeństwa stanowi zgoda na ponoszenie ryzyka,
gdyż zakłada wolność podejmowania decyzji, ale także ponoszenia odpowiedzialności za własne działanie. Podjęcie działania ma sens wyłącznie w sytuacjach,
gdy poziom ryzyka nie jest wysoki. Przewidując niebezpieczeństwo, osoba zamierzająca zrealizować ryzykowne przedsięwzięcie opracowuje plany, które pozwolą zminimalizować negatywne skutki działania, a wśród nich zasady samoratownictwa40 oraz procedury ratunkowe. Pomocy udzielają profesjonalne służby
ratownicze (policja, straż pożarna, WOPR), a przede wszystkim świadkowie zdarzenia41. Wymaga to jednak powszechnej edukacji ratowniczej, a także edukacji
aksjologicznej42.
Zamiast kształtowania odpowiedzialności związanej z podjęciem działania
stosuje się strategię unikania ryzyka. Z perspektywy nadopiekuńczych podmiotów jest to najpewniejsza strategia ochrony podopiecznych przed niebezpieczeństwem. Unikanie ryzyka w sposób oczywisty gwarantuje bezpieczeństwo, ale często kosztem rezygnacji z osiągnięć i atrakcyjnych form aktywności, gdyż unikanie
ryzyka to unikanie działania.
Metody badawcze stosowane w edukacji dla bezpieczeństwa na przykładzie
turystyki i rekreacji w obrębie Wrocławskiego Węzła Wodnego są typowe dla pedagogiki i teorii wychowania fizycznego – eksperyment, obserwacja, testy specyficzne, sondaże diagnostyczne oraz metody pomocnicze43. Podkreślenia wymaga
aplikacyjny charakter badań naukowych w tym zakresie.
Aparaturę pojęciową umożliwiającą opis naukowy i wyjaśnianie wyników
badań wspomagają prakseologia, pedagogika i biologia44.
40
Samoratownictwo oznacza udzielanie pomocy samemu sobie. Podstawą tej umiejętności jest
zachowanie spokoju i przezwyciężenie słabości własnego organizmu oraz samokontrola i samoocena własnej sprawności. Szerzej na ten temat: W. Wiesner i in., Podstawy metodyczne edukacji
ratowniczej, Matrix, Olsztyn 2007; W. Wiesner, Swimming Education – the Area of Interest and Methodical Basis, w: Science in Swimming II, red. K. Zaton, M. Jaszczak, AWF, Wrocław 2008; idem,
Pływanie na wodach otwartych, w: Kultura fizyczna w środowisku przyrodniczym w okresie letnim,
red. R. Błacha, W. Bigiel, AWF, Wrocław 2005, s. 83-102.
41
Udzielanie pomocy osobom zagrożonym stanowi obowiązek każdego dorosłego człowieka.
Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 r. Kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności za nieudzielenie pomocy osobie będącej w sytuacji zagrożenia
życia i zdrowia. Art. 162 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, http://kodeks-karny.ovh.
org/ [16.10.2011].
42
W. Wiesner i in., Podstawy metodyczne..., op. cit.; W. Wiesner, Nauczanie elementów ratownictwa wodnego jako proces kształtowania osobowości dziecka uczącego się pływać, „Human
Movement” 2003, nr 2 (8).
43
Podmiotem badań edukacji dla bezpieczeństwa jest aktywny ruchowo człowiek, przebywający w naturalnym środowisku przyrodniczym, a przedmiotem badań – te obszary kultury fizycznej, w których występują zagrożenia dla zdrowia i życia osób uprawiających turystykę i rekreację.
W. Wiesner, R. Błacha, op. cit.; M. Łobocki, Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych,
Impuls, Kraków 1999; W. Osiński, Zarys teorii wychowania fizycznego, AWF, Poznań 1996.
44
W. Osiński, op. cit.
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Wnioski
1. Wrocławski Węzeł Wodny, mimo sygnalizowanych zagrożeń, został uznany przez badanych za akwen bezpieczny dla rekreacji wodnej45.
2. Podmioty organizujące i uprawiające żeglugę sportową i rekreacyjną na
Wrocławskim Węźle Wodnym sygnalizują potrzebę dofinansowania wielu inwestycji poprawiających stan bezpieczeństwa na tych akwenach.
3. Edukacja dla bezpieczeństwa na drodze analizy ryzyka może być dla użytkowników Wrocławskiego Węzła Wodnego dodatkową gwarancją bezpiecznego
wypoczynku.
4. Na podstawie zebranych opinii Wrocławski Węzeł Wodny jawi się jako
bardzo atrakcyjny rekreacyjnie i turystycznie obszar aktywności ruchowej.
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Wybrane elementy zarządzania
kapitałem intelektualnym w obiektach noclegowych
wybranych miejscowości podgórskich
Tatr i Bieszczad
Streszczenie. Przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw w dużej mierze polega na niekonwencjonalnych sposobach zarządzania oraz kształtowania produktów w odpowiedzi na potrzeby coraz
bardziej wymagających klientów. Przewagę na rynkach może zapewnić optymalne wykorzystanie
potencjału ludzkiego firm. Ten długo zaniedbywany zasób, jakim dysponuje organizacja, jest na
nowo odkrywany, a jej efektywność jest weryfikowana na podstawie kompetencji zarządzających
i pracujących w niej osób. Kluczowym czynnikiem determinującym sukces zarówno małych, jak
i średnich przedsiębiorstw, do których należą obiekty noclegowe w strefie górskiej i podgórskiej,
jest więc nie tylko produkt, usługa, pomysł, idea, ale i kapitał intelektualny.
W projekcie badawczym wykorzystano kwestionariusz wywiadu skategoryzowanego. Badania
zrealizowano w 2008 r. w wybranych miejscowościach podgórskich Tatr i Bieszczad. Wyniki przeprowadzonych badań empirycznych ukazać mają zróżnicowanie występującego kapitału intelektualnego w odniesieniu do badanych rejonów górskich. Analizie zostały poddane takie elementy, jak
wykształcenie właścicieli, kierowników i pracowników, staż pracy, źródła pozyskiwania pracowników i kryteria och oceny, najbardziej pożądane cechy pracownika oraz stosowane formy motywacji.
Słowa kluczowe: kapitał intelektualny, zasoby ludzkie, kompetencje, zasoby niematerialne,
obiekty noclegowe, turystyka górska

Wstęp
Koncepcja kapitału intelektualnego jest nową koncepcją zarządzania, której
istotne cechy, takie jak: wiedza, doświadczenie, umiejętności, łatwość przystosowania się do nowych sytuacji czy też nowatorstwo i innowacyjność, występują
również w innych koncepcjach zarządzania, np. zarządzaniu wiedzą, organizacji
inteligentnej, wirtualnej i samorekonstuującej się. Minione lata przyniosły jednak
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istotną zmianę w rozważaniach nad problemem miejsca czynników niematerialnych we współczesnym przedsiębiorstwie i jego znaczenia dla sukcesów firmy. Na
przełomie lat 70. i 80. XX w. dokonało się przejście od koncepcji wydajności do
koncepcji konkurencyjności przedsiębiorstwa, a więc przeniesienie kwestii personalnych z dziedziny organizacji pracy do strategii przedsiębiorstwa. W tym czasie
upowszechniły się określenia: „zasoby ludzkie przedsiębiorstwa” i „zarządzanie zasobami ludzkimi”. Człowiek stał się podstawowym zasobem organizacji i głównym
czynnikiem przewagi konkurencyjnej. Dlatego zarządzanie personelem uważa się
za klucz do sukcesu firmy. Dokonał się także postęp w doskonaleniu technik zarządzania ludźmi, wzrost znaczenia etyki biznesu i świadomości odpowiedzialności
społecznej kadry menedżerskiej. Sporo zmieniło się również w filozofii personalnej
wielu przedsiębiorstw, które przekonały się, że inwestycje w kapitał intelektualny
przynoszą wymierne efekty ekonomiczne1.
Organizacje przyszłości starają się zastępować tradycyjne metody zarządzania nowoczesnymi koncepcjami, takimi jak: organizacja inteligentna, organizacja
oparta na wiedzy, organizacja ucząca się czy zarządzanie zintegrowane. Widoczna
jest więc tendencja do przechodzenia od zarządzania „twardego”, zorientowanego
na zadania, do zarządzania „miękkiego”, zorientowanego na ludzi, tj. budującego
sukces firmy na kapitale intelektualnym, na który składają się kompetencje i wiedza jej pracowników.
Zmiany technologiczne, informatyczne i procesowe zachodzące w przedsiębiorstwach dowodzą, że o sukcesach rynkowych w coraz mniejszym stopniu decydują materialne aktywa, jakie posiada przedsiębiorstwo, a w coraz większym
– czynniki niematerialne, takie jak: wiedza i umiejętności pracowników, kultura
organizacyjna, kontakty z klientami czy zasoby informatyczne. Jest to szczególnie widoczne w branżach usługowych, gdzie czynnik ludzki istotnie wpływa na
jakość obsługi klienta.
Efektywność współczesnych organizacji w dużym stopniu zależy od zarządzania zasobami niematerialnymi, jakie stanowią kompetencje, kultura organizacyjna, zarządzanie wiedzą czy budowanie zespołów, w celu podniesienia skuteczności realizowanych działań. Uważa się, że organizacje, które nie dostrzegają nowoczesnych kierunków zmian w podejściu zasobowym, zmniejszają swoje szanse
na zdobycie przewagi konkurencyjnej.
Nowa era zarządzania charakteryzuje się podejściem zasobowym i kreuje postawy behawioralne. Wszystkie koncepcje nowej ery (po 2002 r.) oparte są na
czynnikach kapitału intelektualnego, zasobach wiedzy i doświadczeniu. Model
organizacji przyszłości zakłada działanie z dużą elastycznością i umiejętnością
1
H. Paszke, Źródła dynamiki funkcji personalnej przedsiębiorstwa w Polsce, w: Sukces w zarządzaniu – problemy organizacyjno-zarządcze i psychospołeczne, red. T. Listwan, S. Witkowski,
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław
2001.
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adaptacji. Organizacje przyszłości będą się koncentrować na łamaniu stereotypów
zachowań menedżerskich oraz na pokonywaniu granic zadań, procesów i miejsc.
Zarządzanie kapitałem intelektualnym jest nową koncepcją zarządzania, będącą, podobnie jak zarządzanie wiedzą, próbą odpowiedzi świata praktyki i nauki
na głębokie przemiany społeczno-gospodarcze towarzyszące gospodarce opartej
na wiedzy. Sprowadza się ona do identyfikacji, pomiaru i pełnego wykorzystania „ukrytego potencjału” firmy, czyli tych elementów, które nie są wykazywane
w sprawozdaniach finansowych, a od których zależy pozycja konkurencyjna firmy na rynku. W przeciwieństwie do aktywów materialnych, takich jak: budynki,
samochody, środki finansowe, kapitał intelektualny ma charakter niematerialny,
jest także trudny do zidentyfikowania, zmieniania i zarządzania. W zgodnej opinii
naukowców i praktyków to właśnie on będzie odgrywał decydującą rolę w gospodarce nadchodzących czasów2.
Nowoczesna koncepcja zarządzania kapitałem intelektualnym skłania do odchodzenia od koncentrowania się na zasobach materialnych i finansowych w działalności gospodarczej przedsiębiorstw i podejmowania decyzji wyłącznie na podstawie danych finansowych, zaś zmierza do stosowania wskaźników praktycznie
wykorzystujących zasoby niematerialne będące pochodną wiedzy i doświadczenia
pracowników oraz reputacji i potencjału rozwojowego samego przedsiębiorstwa.
Właściwe wykorzystanie kapitału intelektualnego stwarza organizacji podstawy do
uzyskania przewagi strategicznej na rynku.
Jedną z bardziej obrazowych definicji kapitału intelektualnego podaje Thomas
Steward. Według niego „jest to suma wszystkiego, co każdy w przedsiębiorstwie
wie, a co decyduje o przewadze konkurencyjnej”3. Kapitał intelektualny składa się
z aktywów powstałych na skutek czynności intelektualnych rozciągających się od
nabywania nowej wiedzy (uczenia się) po inwencję do tworzenia cennych relacji
z innymi4. Wiedza, praktyczne doświadczenia, technologia, dobre stosunki z klientami
i wszelkie umiejętności pozwalające firmie osiągnąć przewagę konkurencyjną5 stanowią sumę ukrytych aktywów przedsiębiorstwa, które nie są w pełni ujęte w sprawozdawczości bilansowej, a które obejmują zarówno to, co tkwi w głowach członków
organizacji, jak i to, co pozostaje w przedsiębiorstwie, gdy oni je opuszczają6.
2
Opinię tę podzielają m.in.: P. Drucker, M. Bratnicki, G. Hamel, C.K. Prahalad, I. Nonaka,
H. Takeuchi, K. Obłój, B. Wawrzyniak, J. Penc, T.A. Steward, L. Edvinsson, W.J. Hudson, W.R. Bukowitz, R.L. Williams.
3
T.A. Steward, Intellectual Capital, The New Wealth of Organizations, Nicholas Brealey, London 1997, s. 15.
4
K.M. Wigg, Integrating Intellectual Capital with Knowledge Management, „Long Range
Planning”, June 1997.
5
T.A. Steward, op. cit.
6
B. Osbert-Pociecha, M. Karaś, Wykorzystanie koncepcji zarządzania zintegrowaną wiedzą
pracowników (kapitałem intelektualnym) w reengineeringu przedsiębiorstwa, „Przegląd Organizacji” 1999, nr 3.
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Do podstawowych składników kapitału intelektualnego Stewart zalicza: patenty, procesy, umiejętności pracowników, technologie, informacje o klientach,
dostawcach oraz doświadczenie.
Kapitał intelektualny najczęściej dzieli się na kapitał ludzki, kapitał strukturalny i kapitał relacyjny. Aktywa współczesnej organizacji to aktywa intelektualne, na które składa się kapitał ludzki i kapitał strukturalny. Kapitał ludzki tworzą
kompetencje oraz umiejętności pracowników. Kiedy organizacja przyjmuje do
pracy zdolnych ludzi i stwarza im właściwe warunki do rozwoju, zwiększa ten
kapitał. Z kolei kapitał strukturalny składa się ze wszystkich efektów czynności
intelektualnych, które formalnie zarejestrowane stanowią własność przedsiębiorstwa, tj. kapitału organizacyjnego (organizational capital), czyli wiedzy związanej z obszarem procesów i innowacji, oraz kapitału będącego efektem dobrych
relacji z klientami (customer capital).
W świetle ciągłego doskonalenia organizacji i podnoszenia jakości jako jednego z głównych czynników konkurencyjności warto analizować różne branże,
w tym usługi turystyczne, ze szczególnym uwzględnieniem usług noclegowych.
W skali makroekonomicznej realizacja Strategii Rozwoju Turystyki na lata
2007-2013 wyraźnie wpisuje się w realizację celów strategicznych UE określonych w Strategii Lizbońskiej, a także celów rozwoju społeczno-gospodarczego
Polski określonych w Projekcie Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013,
a mianowicie: utrzymanie gospodarki na ścieżce wysokiego wzrostu gospodarczego, wzmocnienie konkurencyjności regionów i przedsiębiorstw, wzrost zatrudnienia, podniesienie poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.
Strategia ta zakłada:
– rozwój produktów turystycznych,
– rozwój zasobów ludzkich,
– wsparcie marketingu,
– kształtowanie przestrzeni turystycznej,
– wsparcie instytucjonalne.

2. Materiał i metody badawcze
W 2005 r. w Katedrze Turystyki i Rekreacji AWF we Wrocławiu powstał projekt badawczy, którego celem było m.in. zweryfikowanie poziomu zarządzania
w kontekście realizacji funkcji personalnej schronisk górskich Polski. W porozumieniu z Zakładem Organizacji i Zarządzania AWF we Wrocławiu stworzono
procedurę badawczą, w ramach której określono zasięg badań terenowych oraz
przeszkolono ankieterów zbierających materiał badawczy. Dwa lata później projekt poszerzono o miejscowości turystyczne należące do strefy górskiej, których
atrakcyjność turystyczna jest na wysokim poziomie. W celu uzyskania odpowie-
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dzi na pytanie tworzące problematykę badawczą projektu wykorzystano metodę
sondażu diagnostycznego z zastosowaniem techniki wywiadu i narzędzia badawczego, jakim był kwestionariusz wywiadu skategoryzowanego.
Badania terenowe przeprowadzono na obszarze górskim Tatr w miejscowościach Zakopane, Bukowina Tatrzańska i Kościelisko oraz na terenie Bieszczad
w Solinie, Ustrzykach Dolnych, Cisnej, Wetlinie, Jabłonkach. Zebrany materiał
badawczy pochodził z 33 obiektów noclegowych o różnym standardzie. Przyjętym
terminem realizacji badań był letni sezon turystyczny, tj. okres od czerwca do
września 2008 r.

3. Realizacja wybranych elementów kapitału intelektualnego
w świetle wyników badań
Dotychczas nie powstała jednolita, uznana przez wszystkich, miara wartości
kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Znawcy przedmiotu próbują tworzyć
wskaźniki syntetyczne na podstawie pomiaru poszczególnych form kapitału intelektualnego. Jednak z uwagi na „niewymierność” niektórych elementów jest to
zadanie bardzo trudne.
Pomiar kapitału intelektualnego wymaga zastosowania szeregu wskaźników.
Z uwagi na złożoność aktywów niematerialnych w praktyce zarządzania kapitał intelektualny dzieli się na cztery podstawowe kategorie, które mierzy się odmiennymi zestawami wskaźników. Kategorie te to kapitał ludzki, kapitał klienta,
kapitał technologii i kapitał procesów. Wskaźniki dotyczące pierwszej kategorii
koncentrują się na pomiarze kompetencji, umiejętności, kreatywności, innowacyjności pracowników. Do pomiaru kapitału klienta stosuje się wskaźniki o charakterze rynkowym – jakość obsługi klienta i zachowania konsumenckie. Kapitał
technologii mierzy się natomiast stopniem zaawansowania technologicznego organizacji. Ostatni zestaw wskaźników dotyczący kapitału procesowego obejmuje
wydajność i jakość.
Istotą pomiaru kapitału intelektualnego nie jest jednak określenie wskaźników, lecz ich wzajemne powiązanie, relacje, to, w jaki sposób na siebie wpływają
i jak przekładają się na funkcjonowanie całej organizacji. W ten sposób powstaje
wycena kapitału intelektualnego7.
Pomiar kapitału intelektualnego i jego kryteria przechodzą w ostatnich latach
swoistą rewolucję i należy się spodziewać, że wciąż będą podlegać zmianom.
Według różnych badaczy i autorów dociekań naukowych istnieje jeszcze kilka innych wskaźników do mierzenia, analizy i oceny kapitału niematerialnego
każdej organizacji. Jednym z nich jest poziom wykształcenia, który wskazuje na
7
S. Kasiewicz, W. Rogowski, M. Kicińska, Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy
interesariuszy, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2006.
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przewagę organizacji z udziałem osób z wyższym wykształceniem w ogólnym
zatrudnieniu lub wśród kluczowych pracowników. Wskaźnik wykształcenia pozwala ocenić ewentualne zdolności firmy do podejmowania istotnych zadań w realizacji strategii firmy i jej walki z konkurencją. W badanych przedsiębiorstwach
turystycznych istnieje tendencja do zatrudniania pracowników o określonych
kompetencjach, ale głównie fachowych i związanych z funkcją.
W ocenie zasobów niematerialnych wartość przedsiębiorstwa warunkuje się
większą liczbą zatrudnionych z wykształceniem wyższym. Wyniki badań wskazują jednak na dość niski poziom kapitału w tym zakresie, przede wszystkim
w Bieszczadach. Większość zatrudnionych w badanych organizacjach nie posiada
wyższego wykształcenia (rys. 1-3), co przekłada się na wynik dotyczący poziomu
kreatywności, innowacyjności, podejścia do zarządzania na wyższym, konkurencyjnym poziomie.
Niska kreatywność przejawia się również w asortymencie usług badanych
przedsiębiorstw, choć obiekty tatrzańskie deklarują wprowadzanie nowych usług
w celu podnoszenia jakości obsługi klienta i wynik ten koreluje z wartościami
wyników pozostałych cech, których wyższy poziom zauważa się w tatrzańskich
firmach, jednak nie są one zbyt wyrafinowane i dotyczą nowych usług rekreacyjnych, gastronomicznych i kulturalnych.
Im wyższy jest wskaźnik wykształcenia, tym potencjalnie większe możliwości ma firma w realizacji stawianych sobie celów. Im wyższe i kierunkowe
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Rysunek 1. Wykształcenie właścicieli obiektów noclegowych
Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 3. Wykształcenie pracowników obiektów noclegowych
Źródło: opracowanie własne.

wykształcenie mają kadry w danej organizacji, tym większa jest szansa na wdrażanie koncepcji zarządzania wiedzą i osiąganie sukcesów w dobie dzisiejszych
przemian otoczenia rynkowego. To m.in. poziom wykształcenia pracowników
decyduje o tworzeniu i realizowaniu strategii oraz o przewadze konkurencyjnej.
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W firmie o potencjalnie wysokim współczynniku wyższego wykształcenia można
mówić o zarządzaniu wiedzą, która staje się filozofią wielu firm, gdzie zasadniczym celem jest koordynowanie procesu zdobywania, pomnażania i wykorzystywania wiedzy dostępnej w organizacji.
Kolejnym wskaźnikiem są doświadczenia zawodowe, czyli wiedza pracowników poparta wieloletnią praktyką w zakresie procedur, modeli i procesów postępowania w danej dziedzinie. Im większy jest dorobek pracowników (w latach)
w danym zawodzie w trakcie budowania ścieżki kariery na danym stanowisku,
tym potencjalnie lepsze wykorzystanie czasu pracy i mniejsza liczba popełnianych błędów. Doświadczenie i wiedza firmy jest jednym ze źródeł przewagi na
rynku. Firmy inwestują ogromny kapitał, aby przyspieszyć proces zdobywania
umiejętności i wiedzy, by z kolei pracownicy mogli inwestować swój kapitał intelektualny i pomnażać doświadczenie. Pod tym względem tatrzańskie obiekty
poddane badaniom empirycznym ponownie osiągają wyższy poziom kapitału
(rys. 4).
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Rysunek 4. Staż pracy kierowników badanych obiektów
Źródło: opracowanie własne.

Posiadane kompetencje to kolejny wskaźnik umożliwiający pomiar kapitału
intelektualnego organizacji. Kompetencje i kwalifikacje często są traktowane jako
tożsame. Według Dominique Thierry, Christine Savrety i Nicole Moszad „kompetencje to ogół wiedzy, doświadczenia, postaw, a także gotowość pracownika
do działania w danych warunkach. To również zdolność przystosowania się do
zmieniających się warunków”8.
8
T. Oleksyn, Zarządzanie kompetencjami organizacji. Istota, cele, system, „Humanizacja Pracy” 1999, nr 10, s. 7.
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Źródło: opracowanie własne.

Z kolei kwalifikacje to „układ wiadomości, umiejętności i postaw, warunkujący wykonanie zadań zawodowych”9.
Coraz więcej firm uważa, że decydującą rolę w osiąganiu przez nie sukcesów
odgrywają ich pracownicy. Takie czynniki, jak konkurencyjność, tempo innowacji, prezentacja na rynku i wykorzystanie szans dzięki zdolnościom wytwórczym,
są coraz częściej określane przez jakość pracy z personelem pracowniczym i zarządzanie.
Tymczasem w badanych obiektach przy zatrudnieniu brane są pod uwagę
głównie uczciwość, profesjonalizm i kultura osobista, a takie cechy, jak kreatywność czy komunikatywność, nie są oczekiwane przez kierowników. Natomiast
firmy o wysokim kapitale intelektualnym cechuje bardzo wysoki poziom kreatywności i komunikacji interpersonalnej, jak również zdolność do antycypacji,
reagowania na zmiany czy samomotywacji.
9
T. Oleksyn, Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków
2006, s. 18.
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Podsumowanie
W procesie zarządzania organizacją, w tym kapitałem intelektualnym, ważnym elementem jest zarządzanie kompetencjami jako złożona działalność, związana z kształtowaniem standardów kompetencyjnych, prowadząca do wzrostu
wartości kapitału ludzkiego i efektywności działania organizacji. Zarządzanie
kompetencjami jako jeden z czynników warunkujących przewagę konkurencyjną
obejmuje planowanie i organizowanie prowadzących do tego działań, inspirowanie i motywowanie ludzi w kierunku doskonalenia zawodowego i podejmowania
się nowych bądź szerszych ról organizacyjnych, a także kontrolę przebiegu tego
procesu.
W badanych organizacjach nie stawia się na rozwój i podnoszenie poziomu
kompetencji pracowników, nie istnieją w nich żadne programy doskonalące, nie
inwestuje się także w szkolenia pracownicze. Ich kapitał intelektualny pozostaje
więc na stałym poziomie, co stawia je raczej na straconej pozycji rynkowej jako
firmy nienowoczesne, nienadążające za światowymi trendami w tym względzie.
Zwiększenie wartości kapitału ludzkiego organizacji wymaga dobrej polityki
personalnej oraz umiejętności inwestowania w kapitał ludzki. Chodzi oczywiście
nie tylko o pieniądze na wynagrodzenia, motywację materialną, ale także o propagowanie określonej kultury organizacyjnej, sprzyjającej rozwojowi kompetencji
pracowników.
Nowoczesna firma coraz większą wagę przywiązuje do tworzenia potencjału intelektualnego swoich pracowników. Wiedza staje się w firmie czynnikiem
strategicznym, którą tworzą pracownicy mający świadomość swoich ról jako
przełożonych. Oznacza to przede wszystkim pobudzanie przedsiębiorczości, rozumianej jako „umiejętność dostarczenia i wykorzystania nawyków, możliwości
produkcyjnych, usługowych czy organizacyjnych dających szansę na duży zysk,
w warunkach braku pewności co do sukcesu całego przedsięwzięcia”10.
Trudno więc nazwać badane organizacje nowoczesnymi, o wysokich parametrach konkurencyjności. Poziom kapitału intelektualnego wydaje się dość niski,
zwłaszcza w zakresie kapitału ludzkiego. Nie stawia się na wysokie kompetencje
pracowników, nie oczekuje się wysokiego potencjału przy naborze kadr, co przekłada się na brak kreowania nowoczesnego produktu turystycznego, jak również
deklarowane kłopoty w zarządzaniu organizacją w ogóle.
Do najważniejszych czynników decydujących o sukcesie firm w przyszłości należy: wystarczający kapitał, stosowanie nowoczesnych metod zarządzania, zwiększenie dostępu do nowoczesnych technologii. Polscy przedsiębiorcy
z badanego sektora nie dostrzegają potrzeby inwestowania w szkolenia swoich
10

Ibidem, s. 8.
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pracowników w zakresie funkcjonowania firmy w warunkach gospodarki rynkowej. Wydaje się, że zapominają o tym, iż wiedza i doświadczenie są najważniejsze w nowych warunkach gospodarczych i często ich niski poziom stanowi
wewnętrzną barierę przy podejmowaniu decyzji, zwłaszcza kluczowych dla osiągnięcia sukcesu. Poziom wiedzy menedżerskiej stale rośnie, lecz brak gruntownej
znajomości funkcjonowania rynku, metod organizacji i zarządzania, teorii podejmowania decyzji czy zarządzania finansami zmusza polskich przedsiębiorców do
intuicyjnych zachowań, co często nie wystarcza do osiągania sukcesów w zmieniającym się otoczeniu. Tymczasem warunki gospodarcze u progu XXI w. wymagają nieco innych zachowań menedżerskich. Konieczna jest transformacja myślenia menedżerów i właścicieli firm idąca w kierunku samokształcenia, uzupełniania wiedzy z dziedziny zarządzania i organizacji w celu wzmocnienia elementów
intuicyjnych odpowiednimi instrumentami analizy strategicznej przedsiębiorstwa
i tworzenia koncepcji działania opartej na szerokiej analizie otoczenia i własnego
potencjału firmy. A potencjał organizacji przedsiębiorczych to przede wszystkim
wiedza i doświadczenie.
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Prospects for tourism development
in Polish national parks

Summary. The present study includes the analysis of participation of tourists in various forms
of tourism and recreation and shows the ways of spending leisure time there and preferred directions of the more far development of national parks. The poll was conducted in two national parks:
Białowieża National Park and Gorczanski National Park, and participated by 286 persons over
18 years of age. The results of the conducted research show that the vast majority of surveyed tourists visited the national park for the first time. Polish national parks have got numerous natural and
landscape values appreciated by tourists. However the research indicates the great need for accommodation and catering facilities, tourist and sport infrastructure and cultural and entertainment offer.
Tourists come to the national park not only to get familiar with its nature and landscape values but
also to get rest, relax, do sport and use different forms of tourism.
Key words: tourism, recreation, national park

Introduction
The fascination with the beauty of nature which underlines the decisions of
establishing the national parks, has enabled the extension of the legal protection
over the areas of outstanding environmental, cultural and educational values.
Since 1872, when the first national park Yellowstone in the United States was established1, the number of parks is growing. Their area is divided into several parts
which differ in the use of the individual methods for nature conservation. These
are the areas of strict, active and landscape protection. In the territories border1
J.P. Delgado, Parki narodowe Ameryki, Wyd. Ryszard Kluszczyński, Kraków 1996; P. Kulka,
Parki narodowe Stanów Zjednoczonych, Exlibris. Galeria Polskiej Książki, Warszawa 2005.
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ing on the park the buffer zone is designated where the protective zone for game
animals can be created.
Most of the national parks can be visited by tourists. The tourist movement is
only in the designated areas, trails, roads and paths. In the contemporary world,
due to growing urbanization, the natural and landscape values of the national
parks are a big attraction2. In the national parks you can find a lot of species of
plants and wild animals in their natural habitat. Additionally, there are often interesting places and objects in their surroundings which prove that a man once used
the forest resources which today are under protection.
The national parks are of an increasingly bigger interest of tourists. The most
often visited ones are: the Wolin National Park, the Tatra National Park, the
Karkonosze National Park, the Wielkopolska National Park, Ojców National Park
and Pieniny National Park3. For the reasons mentioned above the state of tourism infrastructure of national parks and the actions allowing to develop tourism
in their area are crucial but in accordance with legal regulations associated with
nature conservation.
People coming to the national parks for tourism are an interesting and very
diversified research group. Undertaking research on preferred ways of spending
free time in the national park and the participation in different forms of tourism
and recreation seems purposeful and reasonable:
– no research has been conducted in this field,
– researched persons are among those who try to stay healthy and keep fit,
– the results will allow to take a look at a group of respondents and to determine their preferences for tourism and recreation in the national parks.
The aim of the research is the analysis of tourists participation in various
forms of tourism and recreation and determining the preferred directions of tourism development in the national parks. The attempt to define the prospects of
tourism development in Polish national parks has been undertaken by researching
tourists in the well-known Polish national parks: the Białowieża National Park
and the Gorce National Park. It was preceded by a short analysis of the conditions
for practicing tourism in their area.

1. Conditions to growing tourism in Białowieża National Park
and Gorce National Park
The origins of the Białowieża National Park created in 1947 in the area of the
Białowieża Forest, which spreads in the north-eastern part of Poland, date back to
2
P. Grabski, Parki narodowe i krajobrazowe w Polsce. Nawigator turystyczny, Carta Blanca.
Grupa Wydawnicza PWN, Warszawa 2008.
3
Z. Wnuk, M. Ziaja, Parki narodowe w badaniach ankietowych, in: Turystyka w obszarach
Natura 2000, ed. Z. Wnuk, M. Ziaja. Wyd. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2007, pp. 85-96.

Prospects for tourism development in Polish national parks

223

1921 when there was designated the nature reserve in the Białowieża Forest and
then, in 1932, there was established the National Park in Białowieża. Presently
the Białowieża National Park covers the central part of the natural forest with primeval characteristics, the only one in the European Plain preserved in such good
conditions. The park occupies the area of over 10,500 ha. The natural ecosystems
preserved there and the continuity of natural processes allow to observe how the
forest, which occurred without human intervention, functions4. There are numerous species of plants there. Tall trees grow there including old oaks and spruces,
hornbeams, European ash trees and maples. The forest provides a shelter for many
endangered species of breeding birds and mammals including the European bison,
lynx, wolves, elks, badgers and some amphibians and reptiles5. There is also a rich
fauna of insects and fungi, mosses and lichens.
In 1979 the Białowieża National Park was included on the World Heritage
List as the only natural object from Poland. In 1992 UNESCO also included on
the World Heritage List the part of the Belarus National Park which is strictly protected and borders on the Białowieża National Park in the east. The whole forest
was incorporated to the European Network of Protected Areas Natura 2000.
The great tourist attraction of the Białowieża National Park is its strict protection area. You enter this area through the oak gate made in 1930. The walking
guided tour leads through the Palace Park, the Białowieża Glade, then through the
mixed forest to the Bartny Oak and to the Jagiełło’s Oak. On the way back you
pass through the place of execution from the Second World War. The Palace Park
covers the area of about 50 ha. It was founded in the late nineteenth century at
the Tsar Palace which was built at the time. The park is decorated in the English
style6. It was shaped on the model of the natural landscape with winding paths and
clearings. There are some ponds there, too. The old palace was destroyed during
the Second World War. In its place there was built a hotel with a restaurant. In
the western part of the Palace Park there has been preserved two-storey building
where once the Tsar’s court marshal lived. Nowadays there is the management of
the Białowieża National Park and the Nature and Forest Museum where there are
presented precious natural collections of zoology and botany and also exhibits related to the former use of the Forest. On the permanent display there are presented
forest communities with occurring ecological processes and natural phenomena.
In the cultural section of the exhibition there are shown former ways of using the
Forest: haymaking, beekeeping, wood processing together with items and equipment associated with them including a narrow gauge forest railway.
W. Adamowski, Białowieski Park Narodowy. Poznać, zrozumieć, zachować, ed. C. Okołów,
M. Karaś, A. Bołbot, Wyd. Białowieski Park Narodowy, Białowieża 2009.
5
J.M. Gutowski, B. Jaroszewicz, Katalog fauny Puszczy Białowieskiej, Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa 2001.
6
C. Okołów, Białowieża National Park, Eng. transl. W. Kasprzak, Multico, Warszawa 2005.
4
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The largest choice of accommodation and restaurants is in Białowieża, which
is the centre of tourism in the area. The local travel agencies organize various
walking and bike trips as well as britzka rides.
The place of a large interest of tourists is the European Bison Show Reserve
where the animals are exposed in large pens in similar to natural conditions7.
There are also: elks, dears, wild boars, roes and wolves. The reserve is also used
for school education. The Museum Educational Centre of the Białowieża National
Park, created in 1999, offers: the field practice dedicated to children, youth and
adults including the trips along the educational paths, the workshops and the seminars for education workers and teachers, some knowledge competition about nature as well as art and photo competitions about nature and culture.
During the tours organized in the Białowieża Forest tourists can visit the
Open-Air Museum of Wooden Architecture where there are two windmills, three
shacks, a barn, an adjacent workshop, a well and an old bath. The tourists’ attention can be attracted by historic orthodox churches and other churches or by the
two hundred year old country farm in Budy which consists of a historic shack,
a granary, a barn and a sweep.
Tourists visiting the Białowieża National Park frequently go on the Dęby
Królewskie (the Royal Oaks) trail. The monumental, over four hundred year old
oak trees growing along the trail have been described in details. On wooden plates
there are short biographies of the rulers and trees dimensions (a height and a circumference). The “Wysokie Bagno” (“the High Marsh”) Nature Reserve also attracts tourists. You can admire there the spruce forest, meadows and shrubs growing along the Narewka River as well as animal living there including beavers,
squirrels, lynxes, wolves, wild boars and raccoon dogs.
The most often visited place is the Nature Path “Żebra Żubra” (“Bison’s Ribs”).
It begins behind the open-air village museum in Białowieża. It leads partly along
the dike raised on the marsh and partly along a wooden footbridge. The tourists
walking along have a chance to observe the swamp forests, marshy meadows and
an oak-hornbeam forest. A lot of tourists also visit the Place of Power which is the
area discovered by practitioners of radiesthesia where there is the radiation which
has a positive influence on human well-being. One of the interesting places in the
Białowieża National Park is the Hwoźna Protective Unit which is intersected by
three tourist trails where you can walk or cycle and, with the permission of the
Park’s management, you can ride a horse or a horse-drawn vehicle there. The
Green Trail, known as the “Wolf’s Trail”, stretching over the length of 11.5 km
traverses the whole area of the Hwoźna Protective Unit. During the wanderings
B. Jaroszewicz, E. Pirożnikow, Diversity of plant species eaten and dispersed by the European bison Bison bonasus in Białowieża Forest, “European Bison Conservation Newsletter” 2008,
I, pp. 14-29.
7

Prospects for tourism development in Polish national parks

225

you can encounter the narrow gauge forest railway and wood repositories from the
period of the First World War. The Red Trail called “The Trail Around Uroczysko
Głuszec” (5.5 km) runs around the Uroczysko Głuszec. There is an old evangelical cemetery from the turn of the nineteenth century and the narrow gauge forest
railway equipment. The Black Trail, called the “Carska (Tzar)Tropina” (4 km)
runs along the valley of the Narewka River.
Some of more interesting events that attract visitors in the Białowieża National
Park are: The International Festival of Orthodox Music in Hajnówka, the reviews
of Belarusian songs, the folklore events called “Noc Kupały” (“Midsummer
Night”) in Białowieża and the folk meetings entitled: “Z wiejskiego podwóża”
(“From the village courtyard”).
The Gorce National Park was created in 1981 in the area of the Gorce which
forms a separate mountain group in the West Beskidy. Today the Park covers the
area of over 7000 ha. The efforts to protect the most valuable resources of the
Gorce forest were taken much earlier. Already in 1927 there was created the private forest reserve and in 1964 the Władysław Orkan Nature Reserve “Turbacz”
was established. The beech forests and the lower subalpine beech-fir forests and
the upper subalpine woods were under protection then. A few years later there was
created the nature reserve “Dolina Łopusznej” (“Łopuszna Valley”) and after that
the reserve “Gorce” which was transformed into the Gorce National Park8.
Compared with other Beskid ranges the Gorce are distinguished by an interesting layout of mountain ridges. The highest peak Mt Turbacz is 1310 m high.
From this peak the separate mountain ridges disperse in different directions. The
local landscape is characterized by a mild earth sculpture. Among rocks hidden in
the forests there are numerous caves. There are also small lakes there. The springs
flow out of the mountain summits. The streams which begin in the northern and
western part of the Mt Turbacz massif are the tributaries of the Raba River and
the remaining ones are in the river basin of the Dunajec River. The numerous rock
rapids in stream beds and the waterfalls make this area very attractive for hiking9.
The Gorce National Park is mainly a vast complex of forests including the
fragments of the former natural Carpathians forest. While walking through the
Park you can encounter numerous specimens of old fir and beech trees overgrown
with fungi and lichens. The heights became overgrown with the spruce forest.
The are many plant species there including flowers associated exclusively with
glades. Changeable climatic conditions together with increasing altitude cause
zone diversification of vegetation and whole communities of plants. The forests of
the Gorce National Park are occupied by many animals including lynxes, wolves,
Gorczański Park Narodowy. 25 lat ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Gorców, ed. W. Różański. Wyd. Gorczański Park Narodowy, Poręba Wielka 2006.
9
J. Tomasiewicz, A. Gruszczyk, Gorczański Park Narodowy, Multico, Warszawa 2001.
8
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pine martens, badgers, ermines and dears. There are a lot of bird species. Old trees
are a wonderful environment for woodpeckers, titmice and owls nesting in hollows. Wet forest litter is conducive to the presence of some amphibians10. There
live fire salamanders, slow worms, numerous frogs and so on. On sunny glades
you can find a sand lizard, a common European viper and a grass snake.
In the Gorce National Park the whole nature environment is protected. In the
area there are a lot of viewpoints which offer beautiful views of the surrounding
mountain ranges. One of the most astonishing landscapes is a panoramic view
on the Tatra Mountains particularly in the spring time when the snow covering
the Tatra summits contrasts with the green slopes of the Gorce. The view values
and mild earth sculpture is conducive to hill-walking. The Gorce tourist trails
lead along the steep slopes, precipices and stream valleys through the natural forests, glades and meadows. They enable understanding local nature, landscapes
and places connected with the history of this region. Hiking takes place on the
tourist trails of the total length of 74 kilometers and on the walking trails of the
total length of 45 kilometers. One of the most popular trails is the Koninki –
Turbacz trail. Its route leads through the area of the former Władysław Orkan
Nature Reserve “Turbacz”. Tourist following the trail can admire the oldest part
of the forest in the Gorce National Park. The trip is enriched by beautiful glades
and the view over the valley of Roztoka. Tourists have also the opportunity to visit
the former house of the writer – Orkanwka. The Koninki – Stare Wierchy (“Old
Peaks”) trail attracts tourists looking for wonderful views stretching from glades
ridges. On one of them, on Suchor, there is a mountain astronomical observatory.
One of the trail stretches coincides with the educational path known as “Wokół
Doliny Poręby” (“Round the Poręba Valley”). The trail finishes in the mountain
hostel on the Stare Wierchy.
Within the Gorce National Park several cycling trails were marked out and
they are 60 km long altogether. Some of them demand special skills due to a very
diversified area. The cycling routes were connected with the cycling trails of adjacent communes. It allows to do cycling trips also beyond the site of the Gorce
National Park. A large variety is created by the ability to walk through the Park on
horseback on a few routes with a total length of about 60 kilometers.
In the Gorce National Park there are good conditions for tourism in winter
period and for doing winter sports. There are ski slopes with ski lifts. Long and
not so steep mountain ridges favour the ski walking.
The educational-nature paths designated in the Gorce National Park are popular with tourists. They were prepared for people interested in nature, culture and
history. In the beginning of each of them there is a plate with some information
about a theme of the path, its length and a route. One of the most popular is the route
10

A. Dobija, Gorczański Park Narodowy, Krajowa Agencja Wydawnicza, Kraków 1987.

Prospects for tourism development in Polish national parks

227

of the educational path “The Manor Park of Counts Wodzicki – Mt Chabówka”.
The first stage of the path in the manor park is designed to get familiar with the
local history of the visited place. You can find the remains of the court buildings
and learn about their past. The next stage of the route leads to Mt Chabówka.
During the trip you can learn about the geological structure of the area and about
the surrounding nature. You walk past old limes and rare oak-hornbeam forests
occupied by many species of birds including: woodpeckers, tawny owls, titmice
and the European robins.
The mission of the Gorce National Park, apart from nature conservation, is
associated with the protection of the cultural heritage which consists of the sacred
and secular historic buildings including shepherd’s huts and places related to the
region’s history and historical memorabilia. In the preserved shepherd’s huts you
can watch a lot of interesting architectural details. The great interest is aroused by
the “Orkanówka” Museum. Orkan’s family home is built in the Zakopane Style.
The alley of ten sycamore trees planted by the writer right after he came back
from the war, leads to the house. The house is surrounded by an old orchard. In
front of the entrance there is placed a wooden sculpture representing the writer.
On the porch there are arranged wicker pieces of furniture. The preserved authentic interior design of the house reflects the atmosphere accompanying the writer
in the times when he created his works. Often visited place is the Museum of
Culture and Mountain Tourism PTTK (Polish Tourist Society). It is located near
the mountain hostel on Mt Turbacz. The museum’s exhibits are devoted to the history of tourism in the Gorce, to Władysław Orkan and the activities of the resistance movement from the Second World War in this area. Tourists are attracted by
the Open-Air Museum of Railway Rolling Stock in Chabówka. It was created in
the place of the roundhouse formed in the nineteenth century. There are displayed
old steam locomotives, diesel and electric locomotives, waggons and a specialist
rolling stock like cranes and snow ploughs. Behind the open-air museum there are
railway tracks leading to Zakopane, Sucha Beskidzka and Nowy Sącz. On those
routes you can admire picturesque landscapes. On the way the trains go over some
small bridges. The Podhale Museum PTTK in Nowy Targ is worth visiting. There
are gathered numerous exhibits from the field of the history, folk art and ethnography. During walks, in the towns and villages situated near the Gorce National
Park tourists can explore the historic wooden churches, the bricked chapels and
the wooden wayside crosses.
The accommodation in the Gorce National Park is not well developed. Except
for the PTTK mountain hostels in the Turbacz, the Stare Wierchy, Luboń Wielki
and in Ochotnica Górna the remaining accommodation facilities are focused on
small groups of tourists. The best developed accommodation facilities are in wellknown resorts Rabka and Krościenek which are situated near the Gorce National
Park.
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2. Material and Method
The material forming the basis for realization of the intended research aim
was collected in years 2008-2010. For the study there was used an anonymous
questionnaire. The research was carried out among the tourists visiting the national parks. For sample research there was used random selection. There were
examined 286 persons altogether at the age of 18 including 152 tourists visiting
the Białowieża National Park and 134 tourists visiting the Gorce National Park.
In the questionnaire there were used questions concerning:
– the number of respondents’ stays in the national parks,
– preferred ways of spending time in the national park,
– the state of tourist development of the national parks,
– directions of further development of the national parks.

3. Results and Disscusion
Discussing the issues related to tourism in the national parks you should begin
from presenting the number of respondents’ stays in the parks. In the research
group 76.6% of men and 80.2% of women stated that this is their first visit in a national park. Whereas 18.3% of men admitted that this is the second time in a park
or that they have been for a few times but no more than four. In this range there
90
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Fig. 1. Stays in national park of the poll respondents
Source: author`s own analysic.
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were also 16.2% of women. The rest marked that they have been in a national park
five times or more. In this range there were 5.1% of men and 3.6% of women.
The above data indicate that the percentage of men in the research group who
came to the park for the first time is lower than the percentage of women. While
the percentage of men staying in the park a few times (2-4) is slightly higher
than in the women’s case. The similar situation is in the third range where the
percentage of men is 5.1% and of women barely 3.6%. The results become more
understandable when we note that the vast majority of respondents are young
and middle aged people. Probably some of them will go to a national park even
a few times when they are older. However an evident decrease of people coming
to the national parks twice or more times is also because of some other reasons.
As many as 57.4% of researched persons admitted that the decision of staying in
the national park was made, as it were by the way, because of their visit nearby,
most often in a well-known resorts. The national park was not their original tourist destination. Only 31.6% of respondents stated that visiting the national park
was planned by them or the trip organizers. Vast majority of researched persons
visited the national park in the packaged holiday group. It testifies well about the
activities of the organizers of such trips.
The issue of spending free time in the national parks by the researched people
presents very interesting. A large number of respondents declare that they come to
the national park not only to get familiar with protected nature and the landscape
values of the park but also to practice active tourism, to do sports, to relax and to
visit some interesting places.
Table 1. Age of national park visitors and ways of spending their spare time
Age and number of national park visitors
Ways of spending spare time
Guided park tours; the educational paths; the
nature monuments
Walking along the marked trails
Cycling, horse riding, etc.
Visiting the monuments of architecture, art
galleries, museums, places famous for historical events
Participation in the cultural events organized
in the national park or in the near surroundings
Out-of-town trips to other places known for
tourist attractions
Winter sports (skiing, skating, sleighing,
snowboarding, etc.)
Source: author`s own analysic.
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Having to choose only one of the ways of spending free time, among those
listed in the survey, they have made the choice presented in the chart 1.
Based on the data presented in the chart above it can be stated that tourists
belonging to the 18-35 age group, apart from guided sightseeing of the park, educational paths and monuments of nature, prefer mainly hiking along marked trails,
winter sports, cycling and horse riding. Similar preferences are shown by tourists
belonging to the 36-50 age group. Bigger interest is aroused only by some cultural
events organized in the national park or in its close vicinity. Of great significance
is the fact that most of respondents decide on visiting the national park in the family circle. The married couples with school-aged children willingly choose visiting the park, its educational paths and monuments of nature as the main aim of the
visit because first of all they wish to show their children the nature and landscape
values of the park. They eagerly take part in the events organized in its area. In the
oldest age group almost a half of respondents admit they mainly prefer visiting the
park with a guide, visiting the educational paths and monuments of nature. The
great meaning for them has sightseeing of the architectural relics, galleries, museums, places famous for some historical events and participation in some cultural
events organized in the area of the national park or nearby. These people are the
least interested in hiking along marked trails, cycling or horse riding. Different
preferences in particular age groups are influenced mainly by better physical conditions of people from younger age groups. Greater physical fitness and probably
better state of health motivate people to use various forms of spending leisure time
realized as active tourism and sports more eagerly.
Table 2. Age of national park visitors and preferred directions of the more far development
of health resorts
Preferred directions of the more far
development of national parks
The extension of the hostel and gastronomy
base
The extension of the touristic infrastructure
The extension of the sport infrastructure
The extension of cultural and amusement
subsidiaries

Age and number of national park visitors
18-35 years
131 persons

36-50 years
84 persons

51 years and more
71 persons

51

36

31

36
28

21
14

10
6

16

13

24

Source: author`s own analysic.

The above data indicate that a vast majority of tourists from all age groups notice the need for development of accommodation and catering facilities in the national parks. It shows the lack of a proper offer in this regard which can negatively
affect the interest in a longer stay in the national park. A great meaning for tourists
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belonging to the 18-35 and 36-50 age groups has the development of tourist and
sport infrastructure. For the researched people belonging to the oldest age group
the entertainment – cultural facilities are of a great significance. In this case the
differences in preferences of respondents from younger age groups and the older
age group are the result of the physical conditions and the state of their health. For
his reason younger persons much often use the possibilities of practicing tourism
particularly active tourism and sports than persons at the older age. However taking advantage of the cultural and entertainment facilities is connected only with
personal interests of individual people.

Conclusion
The results of the conducted research show that the vast majority of surveyed
tourists visited the national park for the first time. Most of the respondents are
young and middle aged people therefore it can be assumed that someday they will
go to a national park once more. However a small number of people visiting the
national parks more times proves that the national parks still do not attract tourist
very much.
Polish national parks have got numerous natural and landscape values appreciated by tourists. However the research indicates the great need for accommodation and catering facilities, tourist and sport infrastructure and cultural and entertainment offer. Tourists come to the national park not only to get familiar with its
nature and landscape values but also to get rest, relax, do sport and use different
forms of tourism. Caring for health and keeping good shape begins to play an
increasingly significant role in the modern world. Therefore switching to diversified unconventional solutions which combine contemporary methods of a natural
and ecological education with recreation, particularly active recreation, and sport
is a great prospect for the national parks. The national parks, apart from their core
activities associated with nature conservation, should offer an increasingly richer
range of attractive products in the field of tourism, recreation, sport, culture and
entertainment connected mainly with local traditions, customs and habits. The offer of Polish national parks, apart from nature trips, should include walking trips,
cycling rallies, expeditions and training classes of different difficulty levels.
If national parks want to compete on the tourist market they have to provide
arriving tourists a wide range of complementary services. It is necessary to meet
the contemporary tourists’ expectations. It is essential to upgrade the already existing accommodation and catering base. In the area of the national parks and in
their close vicinity there should be built hotels and guest houses providing a high
standard of service. It is necessary to extend the tourist and sport infrastructure.
Well prepared tourist trails, ski runs, horse riding centers and fitness trails are
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required. Appropriate cultural and entertaining facilities are crucial: concert halls
where artistic events promoting local traditions and artistic achievements could
take place, museums and galleries where there would be presented variable activities connected with the history and natural and landscape values of the national
park and its importance for the region and the country.
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Wypadki w wybranych pasmach górskich Polski
w świetle zagrożeń występujących
w pieszej turystyce górskiej

Streszczenie. Wędrówki górskie cieszą się coraz większym zainteresowaniem turystów. Najbardziej powszechną i ogólnie dostępną formą przemierzania tego typu krajobrazu jest turystyka
piesza. Liczne wartości zdrowotne i społeczne, niejednokrotnie opisywane w literaturze, decydują
o znaczącej roli tego typu aktywności w życiu człowieka. Każdego roku miliony turystów przemierzają górskie szlaki. Pojawienie się w górach tak licznej grupy skutkuje wprost proporcjonalnym
wzrostem zagrożenia dla ich zdrowia, a nawet życia. Niestety liczba wypadków w górach nie spada.
Dlatego podjęto próbę szczegółowej analizy charakteru wypadków w odniesieniu do występujących
w górach zagrożeń. Materiałem źródłowym do rozważań były karty wypadków służb ratowniczych
funkcjonujących w Sudetach Środkowych i Wschodnich, Tatrach oraz Bieszczadach.
Słowa kluczowe: turystyka, turystyka górska, ratownictwo górskie, zagrożenia górskie

Wstęp
Wyjątkowość wędrówek górskich od lat potwierdzają ich zwolennicy. Również literatura popularyzatorska, beletrystyczna i badawcza podkreśla ich przymioty, zaświadczając o ich znaczącej roli w życiu człowieka1. Powoduje to, że
każdego roku w górach pojawiają się miliony turystów chcących spróbować pieszej turystyki górskiej, uprawianej w różnych formach2. Literatura przedmiotu
P. Zarzycki, Turysta pieszy w górach w kontekście zagrożenia własnego zdrowia na przykładzie badań w Bieszczadach, w: Turistična osvita v Ukraini: problemi i perspektivi, Zbirnik naukovih
prac, vip. 2. red. W.T. Łozowiecka, Ministerstvo Osviti i Nauki Ukraini, Ministerstvo Kulturi i Turizmu Ukraini, Lviv 2010, s. 157-162.
2
P. Zarzycki, Piesze górskie obozy wędrowne, w: Obozy wędrowne, red. J. Grobelny, AWF,
Wrocław 2007, s. 138-163.
1
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zawiera wiele ich podziałów. Ze względu na zasięg czasowy i sposób organizacji wędrówki można wyróżnić: spacer kilkugodzinny, wycieczkę jednodniową,
wycieczkę z noclegiem w schronisku górskim, wielodniowy pobyt, gdzie przy
stałym miejscu zakwaterowania organizowane są całodniowe wędrówki, i w końcu wielodniową wędrówkę od schroniska do schroniska3. Z kolei Maciej Tertelis4, uwzględniając poziom doświadczenia i zorganizowania wycieczki pieszej,
wyróżnił: turystykę samodzielną, turystykę z przewodnikiem, turystykę z dziećmi, turystykę z osobami niepełnosprawnymi oraz turystykę zaawansowaną. Bez
względu jednak na stosowane podziały, w góry przybywają zarówno osoby z dużym doświadczeniem, jak i te, które górskie wędrówki traktują jako nad wyraz
bezpieczną zabawę i przygodę. Wprawdzie trudno przewidzieć, który turysta
będzie potrzebował pomocy, lecz większe prawdopodobieństwo leży po stronie
turystów mniej doświadczonych.
Turyści podejmujący wędrówki górskie powinni zdawać sobie sprawę z tego,
że góry są miejscem niebezpiecznym. Niezależnie od charakteru terenu czy stopnia zaawansowania i znajomości rzemiosła górskiego, każdy jest narażony na
podobne niebezpieczeństwa. Tereny górskie odznaczają się bowiem odmiennym
od nizinnego klimatem oraz częstymi zmianami pogody. Sama obecność człowieka w górach stanowi dla niego potencjalne zagrożenie. Wybierający się w góry
turyści bez doświadczenia i odpowiedniej kondycji mogą sprowadzić na siebie
niebezpieczeństwo5.
Autorzy zajmujący się problematyką zagrożeń w górach prezentują wspólne
stanowisko w zakresie ich znaczenia dla zdrowia, a nawet życia osób pojawiających się w obszarach górskich6. Dzielą oni zagrożenia na obiektywne i subiektywne lub inaczej zewnętrzne i wewnętrzne7. Pierwszą grupę stanowią niebezpieczeństwa, do których zaliczono elementy związane z klimatem górskim, a ściślej
z warunkami atmosferycznymi (mgła, wilgotność powietrza, wiatr, ciemności,
niska temperatura, ciepło słoneczne, wyładowania elektryczne i burze, załamanie
pogody, zalodzenie ścieżek, płaty zlodowaciałego śniegu czy zagrożenie lawinowe), erozją skał i ukształtowaniem terenu (spadające kamienie, teren eksponowany), przebywaniem człowieka na dużych wysokościach (działanie wysokości na
organizm) oraz napotkaniem dzikiej zwierzyny. Do drugiej grupy zaliczono niebezpieczeństwa bezpośrednio wynikające z zachowań i działań człowieka (brak
3
P. Zarzycki, Rozważania na temat współczesnych form pieszej turystyki górskiej, w: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, t. 11, cz. 2, red. D. Umiastowska, Wyd. Promocyjne „Albatros”, Szczecin 2007, s. 183-189.
4
M. Tertelis, Podręcznik turystyki górskiej – lato, Pelta, Warszawa 1999.
5
Z. Skibicki, Szkoła turystyki górskiej, Wyd. Skibicki, Pelplin 2004.
6
K. Olszewski, Bezpieczeństwo w górach, w: Teoretyczne podstawy wybranych dyscyplin zimowych, red. P. Kunysz, AWF, Wrocław 2006.
7
A. Marasek, Bezpieczeństwo w górach. Ratownictwo SIiTN PZN, Kraków 2002.
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wiedzy i umiejętności technicznych, brak doświadczenia turystycznego, mierne
możliwości kondycyjne lub zbytnia ufność w ich poziom, zmęczenie, zły stan
psychiczny, problemy zdrowotne, czasowe niedyspozycje, postawy ambicjonalne
i emocjonalne)8.
Prezentowana wielorakość zagrożeń nie pozostaje niestety w sferze teoretycznych rozważań. Opracowania statystyczne służb ratowniczych ukazują tendencję wzrostową w zakresie odnotowanych wypadków w górach9. Z informacji
płynących z dokumentacji, jaką tworzą karty wypadków, można wnioskować, że
istnieje duże zróżnicowanie przyczyn nieszczęśliwych zdarzeń turystów, a w konsekwencji i zróżnicowanie czynników, które zadecydowały o wypadku.

1. Materiał i metody badawcze
Materiał badawczy stanowi dokumentacja dotycząca interwencji ratowniczych
w Sudetach Środkowych i Wschodnich, Bieszczadach oraz Tatrach w latach 1994,
2000 i 2007. Przy wyborze pasm kierowano się głównie zróżnicowanym charakterem terenu górskiego, który w założeniu może definiować przyczynę wypadków. Weryfikacji poddano 807 kart wypadków. Spośród zawartych w nich danych
wyodrębniono następujące cechy: miejsce wypadku w odniesieniu do pasma górskiego (Sudety Środkowe i Wschodnie, Bieszczady, Tatry), przyczynę wypadku
(piorun, oblodzenie, lawina, zabłądzenie, zderzenie, brak obiektywnej przyczyny
wypadku, upadek, inna, brak umiejętności i sprzęt), warunki pogodowe (pogodnie,
zachmurzenie, deszcz, burza, opad śniegu, mgła, silny wiatr, załamanie pogody),
porę doby (dzień, noc) oraz charakter terenu (górski otwarty, jaskinie, stok narciarski, teren skalny, oznakowany szlak, inny).

2. Cel opracowania
Porównanie zależności pomiędzy wyżej wymienionymi zmiennymi i przedstawienie ich w świetle występujących zagrożeń w górach (obiektywnych i subiektywnych) umożliwiło szczegółową analizę charakteru wypadków przy podejmowaniu turystyki pieszej, co stanowiło cel opracowania. Służyć temu miały
odpowiedzi na następujące pytania: Czy charakter terenu górskiego determinuje
przyczyny wypadków? W jakim terenie i w jakich warunkach najczęściej dochoM. Tertelis, op. cit.
A. Marasek, Działalność ratownicza Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
w latach 2003-2006, w: Stan i perspektywy rozwoju turystyki w Tatrzańskim Parku Narodowym,
red. J. Pociask-Karteczka, A. Matuszyk, P. Skawiński, „Studia i Monografie” nr 46, AWF, Kraków
2007, s. 103-110.
8
9
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dzi do nieszczęśliwych zdarzeń? Czy wypadek częściej powodowany jest przez
czynniki zależne, czy niezależne od człowieka?

3. Wyniki badań
Analiza danych zawartych w kartach wypadków GOPR i TOPR z lat 1994,
2000, 2007 pozwala stwierdzić, że prawie co szósty wypadek (15,7%) nastąpił
podczas podejmowania pieszej turystyki górskiej (rys. 1). Pozostałe wypadki były
głównie wynikiem uprawiania narciarstwa oraz takich form turystyki aktywnej
jak rowerowe wędrówki górskie czy jeździectwo. Grupę tę uzupełniają ekstremalne jej odmiany: alpinizm jaskiniowy, wspinaczka skałkowa, taternictwo, skialpinizm i inne (84,3%).
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Rysunek 1. Udział procentowy liczby wypadków przy uprawianiu turystyki pieszej
w ogólnej liczbie wypadków w górach (N = 4366)
Źródło: opracowanie własne.

Dokonując analizy wypadków, do jakich doszło w czasie pieszych wędrówek,
warto ukazać ich rozkład procentowy w odniesieniu do badanych grup górskich
(rys. 2). Weryfikując grupę 807 wypadków w badanym okresie, należy zauważyć, że 449 miało miejsce w Tatrach (55,6%), 251 wydarzyło się w Bieszczadach (31,1%), a 107 w rejonie Sudetów Środkowych i Wschodnich (13,3%). Taki
rozkład procentowy wypadków ma bezpośrednie odzwierciedlenie w wielkości
ruchu turystycznego badanych rejonów, a pośrednie – w stopniu trudności wynikającym z ich charakteru.
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Rysunek 2. Liczba wypadków w poszczególnych pasmach (N = 807)
Źródło: opracowanie własne.

Analiza zależności i przyczyn wypadków w badanych górach w odniesieniu
do takich zmiennych, jak zróżnicowanie terenu górskiego, pora dnia czy warunki
pogodowe, pozwala ukazać szereg istotnych wyników.
Najczęstszą przyczyną wypadku, bez względu na badaną grupę górską, jest
upadek poszkodowanego (rys. 3). Dotyczy to 43,2% wszystkich zbadanych przypadków, stanowiąc tym samym najliczniejszą grupę. Ponad 1/3 wszystkich wypadków (33,2%) spowodowana jest inną przyczyną (karta wypadku GOPR oraz
TOPR obejmuje grupy przyczyn najliczniej występujące w polskich górach; pozostałe, nieuwzględnione w tych grupach, odnotowywane są jako przyczyny inne).
Kolejny pod względem liczebności jest „brak obiektywnej przyczyny wypadku”
(11,4%), tj. wynikający bezpośrednio z zachowań i działań człowieka (zmęczenie, zły stan psychiczny, problemy zdrowotne, czasowe niedyspozycje, postawy
ambicjonalne i emocjonalne). Istotną przyczyną wypadków jest także zabłądzenie
(7,1%). Powodem trudnych sytuacji, w których znajdują się turyści, może być
brak umiejętności i odpowiedniego sprzętu (2%), a w marginalnym zakresie pozostałe przyczyny, czyli oblodzenie, uderzenie pioruna, zderzenie (np. z drugim
poszkodowanym) czy lawina.
Do większości nieszczęśliwych zdarzeń (70,3%) przy uprawianiu turystyki
pieszej dochodzi na specjalnie przystosowanych do tej formy turystyki oznakowanych szlakach turystycznych. Nie wszystkie jednak obszary górskie są ograniczone przepisami związanymi z ochroną przyrody, co powoduje, że turyści
przemierzają tereny górskie, wybierając często ścieżki nie zawsze bezpieczne.
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Rysunek 3. Przyczyna wypadku podczas podejmowania pieszej turystyki górskiej (N = 807)
Źródło: opracowanie własne.

Tak uczyniła blisko co piąta osoba (19,8%), która uległa wypadkowi w tego
typu terenie. W terenie skalnym, za który ratownicy TOPR nie uznają szlaków
turystycznych pomimo ich faktycznej rzeźby, wypadkowość stanowi 2,9% ogółu przypadków. Za teren inny należy uznać miejsca związane z obsługą ruchu
turystycznego (np. schroniska i noclegownie, lokale gastronomiczne znajdujące
się na terenie górskim), drogami dojazdu turystów do szlaków turystycznych czy
stacje i punkty ratunkowe GOPR i TOPR, do których poszkodowany zgłosił się
osobiście (rys. 4).
Analizując zaistniałe wypadki w zależności od badanych rejonów górskich,
należy zauważyć, że największą liczbę wypadków w każdym z nich odnotowano
na oznakowanych szlakach turystycznych (rys. 5). Proporcje między nimi wynikają przede wszystkim z charakteru terenu. W Tatrach odsetek wypadków osiągnął blisko 86%, podczas gdy w Bieszczadach jest to ponad połowa (55,2%),
a w Sudetach Środkowych i Wschodnich – 42,5%. Istotną pozycję w przypadku
Bieszczad i Sudetów Kłodzkich zajmują wypadki odnotowane poza szlakami turystycznymi, a więc na otwartym terenie (odpowiednio: 32,4% i 37,5%).
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Rysunek 4. Zależność liczby wypadków od charakteru terenu (N = 807)
Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 5. Miejsca wypadków w zależności od charakteru terenu
poszczególnych gór (N = 807)
Źródło: opracowanie własne.

Czynnikiem, który jest uznawany za kluczowy przy analizie wypadkowości
w górach, są warunki pogodowe. Przeprowadzone badania wykazały, że 60% wy-
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padków ma miejsce przy dobrej pogodzie. W takich warunkach turyści liczniej
odwiedzają góry i nie zawsze są to osoby o dużym doświadczeniu turystycznym.
Blisko 14% wypadków miało miejsce podczas zachmurzenia lub deszczu (po
ok. 7%). Silny wiatr i opad śniegu, który w górach może zdarzyć się także w sezonie letnim, powodując szczególne niebezpieczeństwo dla turystów, stanowi odpowiednio 3% i 2%. Ostatnim czynnikiem, który może stanowić bezpośrednie zagrożenie dla turysty, jest załamanie pogody. W związku z gwałtownością zjawiska,
a także elementem zaskoczenia, jest to czynnik stanowiący razem z uderzeniem
pioruna największe niebezpieczeństwo dla turysty górskiego. Przy turystyce pieszej prawie 1,5% wypadków miało miejsce właśnie w takich warunkach (rys. 6).
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Rysunek 6. Zależność liczby wypadków od warunków atmosferycznych (N = 807)
Źródło: opracowanie własne.

Zestawiając wypadki, jakie miały miejsce na oznakowanym szlaku turystycznym i te zaistniałe przy dobrych warunkach atmosferycznych, należy stwierdzić,
że stanowią one ponad połowę (59,6%) wszystkich wypadków, jakie wydarzyły
się w turystyce pieszej (rys. 7).
Zdecydowana większość nieszczęśliwych wypadków w górach ma miejsce
w ciągu dnia (88,6%). Jednak do wielu z nich dochodzi także w nocy. Doświadczyła tego ponad co dziesiąta osoba (11,4%) w wyniku złego oszacowania czasu
poświęconego na wędrówkę lub zbyt późnego jej rozpoczęcia (rys. 8).
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Rysunek 7. Wypadki na oznakowanych szlakach turystycznych zaistniałe przy dobrej pogodzie
w ogólnej liczbie wypadków (N = 807)
Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 8. Wypadkowość a pora doby (N = 807)
Źródło: opracowanie własne.

Analizując przyczyny wypadków w ciągu dnia i nocy, można zauważyć wyraźne zróżnicowanie. Najczęstszą przyczyną wypadku podczas dnia, czyli w teoretycznie bardziej optymalnych warunkach, są upadki poszkodowanych (45,9%),
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Rysunek 9. Przyczyny wypadków w odniesieniu do doby (N = 807)
Źródło: opracowanie własne.

co pozostaje w zgodzie z ogólnym trendem w odniesieniu do wszystkich wypadków (por. rys. 3). Ponad 1/3 wypadków (34,5%) należy do grupy przyczyn
innych, takich jak: niska temperatura (wychłodzenie poszkodowanego), silny podmuch wiatru czy spadający kamień. „Brak obiektywnej przyczyny wypadku”
odnotowano na poziomie 12,9%, zabłądzenie 2,5%, a pozostałe łącznie ok. 4%.
Struktura wypadków w ciągu nocy wygląda nieco inaczej. Podstawową przyczyną jest zabłądzenie, które stanowi 41,1% przypadków, na drugim miejscu inne
przyczyny – 25,3%, a na trzecim upadek – 23,2%. Warto zwrócić uwagę, że ponad
5% wypadków, które wydarzyły się nocą, było spowodowane brakiem odpowiedniego wyposażenia i doświadczenia turystycznego (rys. 9).

Podsumowanie i wnioski końcowe
Człowiek, który pojawia się w środowisku górskim, staje się potencjalną
ofiarą żywiołów charakterystycznych dla tego typu miejsc lub też braku wiedzy
i doświadczenia, jak sobie radzić w tak trudnym i mało przewidywalnym terenie.
Biologicznie organizm ludzki nie jest dostatecznie przystosowany do pokonywa-
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nia ekstremalnych warunków atmosferycznych. Brak umiejętności dostosowania
ekwipunku indywidualnego bądź grupowego do tych warunków, nieznajomość
terenu górskiego, brak podstawowej wiedzy na temat niebezpieczeństw górskich
to najsłabsze punkty niedoświadczonych turystów. Wszystkie te elementy mają
bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo człowieka w górskim środowisku, a stopniowe zdobywanie kwalifikacji, doświadczenia i świadomości zagrożeń znacząco
ograniczają ryzyko wypadku. Niestety znajomość zasad bezpiecznego podejmowania pieszej turystyki górskiej czy posiadanie elementarnego ekwipunku turystycznego nie należą do mocnych stron turystów górskich10.
Z pomocą amatorom górskich zmagań przychodzi nie tylko nowoczesny
sprzęt czy ekwipunek, ale także systematycznie zdobywane przez nich doświadczenie. Rozwój rzemiosła górskiego i coraz bardziej rozwinięte techniki poruszania się w górskim terenie mają na celu minimalizowanie wypadkowości przy
uprawianiu turystyki. Tym niemniej w górach pojawia się wielu turystów, którzy
muszą liczyć na pomoc fachowców i nie są to przewodnicy, ale ratownicy górscy.
Ich działalność, tak trudna w realiach polskich, pozwala silnie zakorzenić w świadomości turysty poczucie bezpieczeństwa.
W wyniku analizy zebranego materiału badawczego w trzech najważniejszych obszarach górskich Polski można stwierdzić, że:
– największa liczba wypadków bez względu na badany obszar górski została
odnotowana na szlakach turystycznych. Świadczy to o respektowaniu przez turystów regulaminu dotyczącego obszarów prawnie chronionych (parki narodowe
i krajobrazowe), zakładającego zakaz schodzenia ze szlaków turystycznych. Analiza badanych przypadków pośrednio ukazuje także rozkład ruchu turystycznego
w polskich górach. Tatry wciąż mają najwięcej zwolenników, czego negatywnym
wyrazem jest także największa liczba wypadków. Z pewnością ma na to wpływ
charakter rzeźby terenu, który wymaga od turysty dobrego przygotowania fizycznego, właściwego ekwipunku turystycznego i dużego doświadczenia. Niestety nie
wszyscy pojawiający się w górach spełniają te wymogi, co przyczynia się do tak
tragicznych statystyk;
– częstą przyczyną wypadków są upadki turystów, które przytrafiają się przeważnie w ciągu dnia i przy dobrej pogodzie, zwłaszcza osobom, które nie są dobrze przygotowane do turystyki górskiej. Natomiast najczęstszą przyczyną interwencji górskich służb ratowniczych, a w konsekwencji i wypadków nocą, jest
zabłądzenie turysty;
– nieszczęśliwe zdarzenia powodują najczęściej czynniki niezależne od człowieka. Większość wypadków w badanej próbie wynikała z obiektywnych zagroP. Zarzycki, Poziom wiedzy o zagrożeniach i ich unikaniu wśród turystów wędrujących w Sudetach Środkowych i Wschodnich, „Rozprawy Naukowe AWF Wrocław” nr 31, AWF, Wrocław
2010, s. 306-311.
10
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żeń, przy czym co czwarty z nich miał miejsce z powodu złych warunków atmosferycznych. Zagrożenia subiektywne były przyczyną 13,4% przypadków.
Warto przy tym podkreślić kwestię usług, jakie świadczą służby ratownicze.
Ich działalność statutowa, ukierunkowana m.in. na wspomaganie procesu edukacyjnego osób mających zamiar lub pojawiających się w górach, winna zmierzać do podniesienia nie tylko wiedzy dotyczącej niebezpieczeństw w górach, ale
i kształtowania świadomego turysty. Takie założenie pozwoli wpłynąć na ograniczenie liczby wypadków, które są wynikiem subiektywnych zagrożeń. Istotny
problem stanowią jednak permanentne kłopoty z finansowaniem działalności górskich służb ratowniczych. Prowadzona od wielu lat dyskusja na temat podległości administracyjnej, coraz mniejsze dotacje czy systematycznie zmniejszające
się zainteresowanie osób chcących należeć do tej formacji stawiają w trudnym
położeniu nie tylko samych ratowników, ale przede wszystkim turystów, którym
w trudnych sytuacjach może zabraknąć ich pomocy.
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Wygładzanie wahań sezonowych

Streszczenie. W artykule przedstawiono problem wahań sezonowych oraz sposoby jego rozwiązywania w praktyce gospodarczej. Wyróżniono trzy podstawowe metody eliminowania fali wahań okresowych: falę antagonistyczną, prostowanie fali oraz wygładzanie fali. Najczęściej stosowaną metodę – wygładzanie fali – zilustrowano przykładami z praktyki gospodarczej.
Słowa kluczowe: wahania sezonowe, trend, wygładzanie wahań sezonowych

Wstęp
Sezonowość w ekonomii ma najczęściej wydźwięk pejoratywny, zwłaszcza
gdy występuje po stronie popytu. Odnosi się to przede wszystkim do przemysłu,
szczególnie przemysłu spożywczego, gdzie sezonowość, wynikająca w naturalny
sposób ze zmienności pór roku, wiąże się z ciągłymi wahaniami poziomu konsumpcji. Obniżony popyt w okresach spadku oznacza najczęściej niedostateczne
wykorzystanie mocy produkcyjnych, a więc wyższe koszty i niższą rentowność.
Z kolei nadmierny popyt w stosunku do możliwości jego zaspokojenia – w fazie okresowego wzrostu – może oznaczać nieosiąganie potencjalnych korzyści,
a czasem kary za niewywiązywanie się z umów.
W praktyce gospodarczej stosuje się różne sposoby rozwiązywania tego problemu, których celem jest wyeliminowanie lub maksymalne osłabienie negatywnych następstw zjawiska sezonowości. Można je w zasadzie sprowadzić do trzech
metod.
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1. Statystyczny opis wahań sezonowych
Zakładamy, że wielkość, która podlega wahaniom sezonowym (np. wartość
sprzedaży) jest opisana za pomocą szeregu czasowego:
yt = y1, y2, ...
Standardowa metoda dekompozycji szeregu czasowego pozwala wyodrębnić
w nim trend oraz wahania okresowe opisane za pomocą tzw. wskaźników wahań
– jest ich n, jeśli cykl składa się z n faz. Wyodrębnienie trendu opisanego funkcją:

ŷt = at + b
a następnie wyeliminowanie go z szeregu czasowego prowadzi do uzyskania
wskaźników wahań sezonowych charakteryzujących wszystkie n faz cyklu:
c1, c2, ..., cn
Jeśli ck > 1, to badana zmienna yt w k-tej fazie cyklu (k = 1,2, ..., n) wychyla się
„w górę”, co oznacza, że jej wartość jest większa od trendu (yt > ŷt).
Jeśli ck < 1, to badana zmienna wychyla się „w dół” (tzn. poniżej trendu yt < ŷt).
Wartość ck = 1 (brak odchylenia od trendu yt = ŷt) wyznacza poziom odniesienia dla oceny wielkości wahań. Korzystając z wygodnego określenia zaczerpniętego z terminologii technicznej, można mówić o amplitudzie dk wahań w k-tej
fazie cyklu, definiując ją następująco:

dk = | ck – 1 |
Przeciętny poziom wahań w całym cyklu można z kolei scharakteryzować za
pomocą średniej amplitudy:
d=

1 n
dk
nΣ
k= 1

Charakterystyczny rysunek wahań okresowych w postaci fali oplatającej linię trendu przedstawiają omawiane dalej wykresy 3-5 (przykłady zaczerpnięte
z praktyki gospodarczej).

2. Metody osłabiania sezonowości –
tłumienie wahań okresowych
Praktyka gospodarcza dostarcza wielu przykładów rozwiązywania (przynajmniej częściowego) problemu sezonowości. Analizując je, możemy wyróżnić trzy
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podstawowe sposoby tłumienia1 wahań okresowych. Przy ich rozróżnianiu będziemy posługiwać się nazwami nawiązującymi do obrazu graficznego (np. wykres 1) wahań okresowych, a więc charakterystycznej fali.

2.1. Fala antagonistyczna
W tym przypadku strategia firm polega na podejmowaniu przez nie nowego
kierunku działalności, który odznacza się sezonowością o przeciwnej polaryzacji
– jeśli podstawowa działalność w pewnym okresie charakteryzuje się sezonowym
spadkiem, to nowa działalność wchodzi wówczas w fazę wzrostu, ale gdy z kolei
ta przechodzi w fazę wahania „w dół”, to pierwotna działalność odnotuje wahanie
„w górę”. Ten sposób pokonywania problemu sezonowości łączy się czasem ze
strategią budowania „drugiej nogi”, czyli dodatkowej działalności zabezpieczającej firmę na wypadek kłopotów (dekoniunktury, recesji) w działalności podstawowej.
Wykres 1. Fala antagonistyczna – hipotetyczna charakterystyka wahań sezonowych
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fala wyg³adzona
Źródło: opracowanie własne.

Osiągając w ten sposób efekt „dwa w jednym”, firma zdecydowanie zwiększa zarówno niezawodność, jak i bezpieczeństwo funkcjonowania, ale eliminując
negatywne konsekwencje sezonowości, może również poprawić swoją rentowność (np. dociążając zatrudnionych pracowników poza sezonem). Przykładem
Używanie tego typu technicznych zwrotów – w tym przypadku na określenie sposobu osłabiania efektu sezonowości – jest chętnie praktykowane w tzw. analizie technicznej kursów giełdowych, ale też w obu przypadkach językiem opisu są statystyczne charakterystyki trendów i wahań.
1
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takiego postępowania może być np. uruchomienie przez rozlewnię wody mineralnej produkcji pokrewnej, tj. soków naturalnych. Popyt na soki naturalne wzrasta szczególnie jesienią i zimą (czyli wtedy, gdy wyraźnie słabnie sprzedaż wód
mineralnych), a słabnie w lipcu i sierpniu (ze względu na konkurencję świeżych
owoców), gdy popyt na wody mineralne osiąga maksimum. Charakterystykę wahań sezonowych w tej strategii przedstawiono na wykresie 1.
Fala antagonistyczna to sposób na sezonowość dla firm akceptujących wielokierunkowy profil działania, ale wymagający często znacznych nakładów inwestycyjnych na otwieranie nowych obszarów działalności.

2.2. Prostowanie fali
To strategia polegająca na radykalnym rozwiązaniu problemu poprzez wyeliminowanie sezonowości, czyli całkowite wytłumienie wahań okresowych.
W przypadku firm produkcyjnych jest ona zorientowana na pełne wykorzystanie
mocy wytwórczych, wydajności – zarówno w sezonie, jak i poza nim. Czy jest to
możliwe, gdy popyt na dobra oferowane przez przedsiębiorstwo ma naturę falistą,
tzn. charakteryzuje się występowaniem wahań okresowych? Jak np. sprzedawać
produkty poza sezonem, skoro popyt wyraźnie słabnie – skąd miałby się brać dodatkowy popyt w tym okresie? Odpowiedź na tego typu pytania jest pozytywna,
ale pod warunkiem, że firma funkcjonuje na konkurencyjnym rynku – rezerwa
tkwi w popycie zaspokajanym przez konkurentów: trzeba go wykorzystać dla
własnych celów. Jak w praktyce wygląda realizacja tej strategii?
Wykres 2. Prostowanie fali – hipotetyczna charakterystyka wahań sezonowych
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Najczęściej można obserwować dwie jej odmiany (A i B), stosowane przez
dwie krańcowo różne grupy firm:
– A stosują silne (przede wszystkim kapitałowo) firmy posiadające produkty
markowe, a polega ona na agresywnych działaniach marketingowych poza sezonem, zorientowanych na wyparcie z rynku słabszych rywali (wykorzystując przewagę kapitałową),
– B stosują firmy słabsze, nieposiadające własnych produktów markowych
(np. dostawcy towarów na tzw. niską półkę), a jej istotę można określić jako „kontrakty za wszelką cenę”.
Efektem stosowania tej strategii jest wyprostowanie fali wahań na poziomie
maksymalnej zdolności wytwórczej firmy (wykres 2).
2.2.1. Agresywny marketing po sezonie
W tym przypadku strategia polega na agresywnych działaniach w okresie posezonowym zarówno w obszarze reklamy, promocji, jak i polityki cenowej oraz
dystrybucji. Tego typu akcje wymagają oczywiście ogromnych nakładów finansowych, więc mogą być realizowane tylko przy dużym prawdopodobieństwie osiągnięcia celu. Dlatego strategię tę stosują duże firmy posiadające produkty markowe, dobrze rozpoznawane na rynku, charakteryzujące się dużą rotacją w sezonie.
Swoimi działaniami duża firma jest w stanie wyprzeć słabszych rywali z rynku
bądź ich zmarginalizować. W repertuarze działań mieści się więc np. wykupowanie uprzywilejowanych miejsc (o dobrej rotacji) sprzedaży w sieciach handlowych – sieć handlowa „wchodzi do gry”, ponieważ otrzymuje z tego tytułu sowite
opłaty (szczególnie pożądane po sezonie, gdy przy znacznie niższych obrotach
trzeba wypracować planowaną marżę), z kolei firma – zajmując najlepsze półki
– ogranicza dostęp słabszym konkurentom i w ten sposób przekierowuje popyt
z produktów konkurenta na własne produkty.
2.2.2. Kontrakty za wszelką cenę
To strategia ukierunkowana na zdobywanie rynku za wszelką cenę w okresach posezonowych, a więc m.in. bez rozważania możliwości realizacji zawieranych umów w sezonie i przy akceptacji warunków handlowych (głównie cenowych) o dużym ryzyku (sprzedaż po cenach na granicy kosztów). Stosują ją
przede wszystkim firmy słabe kapitałowo, nieposiadające własnych produktów
markowych. Cechą charakterystyczną tego typu działania jest swoista „krótkowzroczność” – zawierane w okresach posezonowych kontrakty są słabe z punktu
widzenia rentowności (właśnie wtedy pozycja odbiorcy, dystrybutora czy kupca
sieci jest znacznie silniejsza niż pozycja dostawcy, producenta), a ponadto ich
realizacja w okresie sezonu jest zagrożona. Przyczyna jest prosta – jeśli firma
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wykorzystuje pełne moce produkcyjne poza sezonem, gdy popyt jest niższy, to
trudno, by w sezonie były one wystarczające do zaspokojenia znacznie większego
popytu. Takie postępowanie prowadzi często do sytuacji konfliktowych na linii
dostawca – odbiorca, z karami za niewywiązywanie się z umów włącznie, choć
nie zawsze egzekwowanymi, ponieważ odbiorcy rynkowi (zwłaszcza wielkie
sieci) z premedytacją wykorzystują słabszą pozycję dostawcy i uzyskują własne
korzyści dzięki dobrze wynegocjowanym warunkom handlowym, natomiast problemy z realizacją koniecznych dostaw w sezonie rozwiązują, zabezpieczając się
równoległymi kontraktami z innymi (często równie słabymi) dostawcami.

2.3. Wygładzanie fali
Jest to strategia niewymagająca nadzwyczajnych nakładów (inwestycji), jak
w przypadku uruchamiania nowych kierunków działalności (fala antagonistyczna) lub realizowania strategii agresywnego marketingu (prostowanie fali). Ponieważ jest ona zwykle zorientowana albo na dywersyfikację dystrybucji, albo na dywersyfikację produktu, w istocie jest elementem ogólnej strategii rozwoju firmy.
2.3.1. Dywersyfikacja dystrybucji
Jeśli firma funkcjonuje na rynku tradycyjnym (dystrybucja poprzez klasyczne
hurtownie), który charakteryzuje się silnymi wahaniami sezonowymi, to może
złagodzić te wahania poprzez wprowadzenie swoich produktów (lub powiększenie wolumenu) na rynek nowoczesny (wielkie sieci handlowe), ponieważ charakteryzuje się on znacznie mniejszą amplitudą wahań. Jeśli firma prowadzi sprzedaż obu tymi kanałami dystrybucyjnymi, to znalezienie odbiorcy zagranicznego
może okazać się właściwym środkiem na wygładzenie fali, np. wytwórnia wód
mineralnych mająca wysokie wzrosty w okresie wiosenno-letnim może bronić się
(przed wahaniami „w dół” w okresie jesienno-zimowym) np. sprzedażą do krajów
z południowej półkuli, a więc o sezonowości przeciwnie spolaryzowanej. Także
rynek przetargów publicznych okazuje się dla wielu firm atrakcyjnym kanałem
dystrybucji, na którym mogą szukać kontraktów na sprzedaż o wygładzonej fali
(np. woda mineralna do kopalń lub hut).
2.3.2. Dywersyfikacja produktu
Podobny efekt wygładzenia fali może być uzyskany poprzez wprowadzenie
do linii produktowej nowych wyrobów, których charakterystyka sprzedażowa ma
mniejszą amplitudę wahań. Na przykład doświadczenia branży napojów bezalkoholowych pokazują, że firmy, które produkowały wyłącznie wody butelkowane,
osiągały znaczący efekt wygładzenia, wprowadzając do swojego portfolio odpowiednio zaprojektowane napoje.
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Strategia wygładzania fali poprzez dywersyfikację dystrybucji lub/i produktu
należy do najczęściej stosowanych sposobów rozwiązywania problemu sezonowości. W tym przypadku wygładzenie uzyskuje się jako efekt uśredniania wahań
o różnych amplitudach – większych dla aktualnych kanałów dystrybucji (lub produktów) i mniejszych dla nowo wprowadzanych. Dla ilustracji przeanalizujemy
dwa przykłady z praktyki gospodarczej.

3. Przykłady empiryczne – wygładzanie fali
3.1. Dywersyfikacja kanałów dystrybucji
na przykładzie firmy Fermy Drobiu Woźniak
Główny przedmiot działalności firmy Fermy Drobiu Woźniak (FDW) to produkcja jaj konsumpcyjnych, która charakteryzuje się silną sezonowością, przy
czym wbrew potocznemu przekonaniu to nie drugi kwartał (Wielkanoc) jest okresem największego wzrostu sprzedaży, ale czwarty i (w mniejszym stopniu) pierwszy. Historycznie ujmując, rozwój firmy zaczął się od sprzedaży na rynku krajowym – najpierw tradycyjnym (klasyczne hurtownie), a następnie nowoczesnym
(sieci handlowe). Ten pierwszy charakteryzuje się silną sezonowością (wykres 3)
ze średnią amplitudą wahań ok. 25% (tab. 1).
Rozwój dystrybucji w kanale nowoczesnym przyniósł nie tylko znaczny przyrost sprzedaży (choć jak widać na wykresie 4, w ostatnich latach wykazuje on
trend malejący), ale przede wszystkim znaczne osłabienie sezonowości – średnia
amplituda wahań na tym rynku jest na poziomie 14% (tab. 1).
Wykres 3. Rynek tradycyjny (sprzedaż w mln szt.) –
wahania sezonowe i trend kwartalny
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Wykres 4. Rynek nowoczesny (sprzedaż w mln szt.) –
wahania sezonowe i trend kwartalny
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych FDW.

Wykres 5. Rynek zagraniczny (sprzedaż w mln szt.) –
wahania sezonowe i trend kwartalny
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych FDW.

Jednak dopiero niebywały rozwój kanału eksportowego przyniósł zasadniczy
efekt wygładzenia fali (wykres 5) – średnia amplituda wahań sprzedaży na rynki
zagraniczne kształtuje się na poziomie 4% (tab. 1).
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Tabela 1. Wygładzanie wahań – dywersyfikacja kanałów dystrybucji
Kanał dystrybucji
Rynek tradycyjny
Rynek nowoczesny
Rynek zagraniczny
Sprzedaż całkowita

c1
1,07
1,12
1,01
1,02

Kwartalne wskaźniki wahań
c2
c3
c4
0,57
0,84
0,94
0,90

1,08
0,88
0,98
0,98

1,28
1,16
1,07
1,10

Średnia amplituda d
0,25
0,14
0,04
0,06

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych FDW.

Znaczny wzrost udziału tego kanału w sprzedaży ogółem (w ostatnich latach
do ponad 80%), przy stosunkowo niewielkich wahaniach okresowych, doprowadził do silnego wygładzenia wahań sezonowych dla sprzedaży całkowitej – ze
średnią amplitudą na poziomie 6% (tab. 1).

3.2. Dywersyfikacja produktu
na przykładzie Wytwórni Wód Mineralnych „Mineral”
z Gorzanowa k. Polanicy Zdroju
Pierwotnym i podstawowym produktem firmy od początku jej istnienia była
(i jest) woda mineralna: gazowana i niegazowana. Wahania sezonowe dla wody
gazowanej są znacznie silniejsze aniżeli dla niegazowanej, co wynika z faktu, że
woda gazowana jest wodą bardziej poszukiwaną przez konsumentów dla orzeźwienia (szczególnie latem), natomiast woda niegazowana jest uniwersalnym środkiem zaspokajania pragnienia, przy jednocześnie bardziej ugruntowanym przekonaniu co do jej prozdrowotnego charakteru, stąd zapotrzebowanie na nią jest
mniej związane z porami roku. Sezonowość jest w tej branży istotnym problemem
i dywersyfikacja produktu, obok dywersyfikacji dystrybucji, to częsty sposób na
tłumienie wahań sezonowych. W omawianej firmie po kilku latach produkowania
wyłącznie wody mineralnej rozpoczęto produkcję napojów smakowych.
Wpłynęło to na wygładzenie wahań sezonowych – średnia amplituda wahań
dla wód była (w latach 2004-2006) na poziomie 36%, natomiast łącznie z napojami 33% (tab. 2). Wzrost sprzedaży napojów w kolejnych latach (2007-2009)
przyniósł w efekcie dalsze wytłumienie wahań sezonowych dla sprzedaży całkowitej – do poziomu 25% (tab. 3).
Zasadniczej przyczyny tego osłabienia sezonowości można upatrywać w dokonywanej w tym czasie w firmie dywersyfikacji produktu w obrębie asortymentu
napojowego. Wprowadzenie na rynek tzw. napojów funkcjonalnych (firma „Mineral” wprowadziła je jako pierwsza z polskich firm na krajowy rynek), dla których średnia amplituda wahań kształtowała się na bardzo niskim poziomie 5%
przyniosło istotne wygładzenie wahań dla całego segmentu napojowego (średnia
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Tabela 2. Wygładzanie wahań – dywersyfikacja produktu
w WWM „Mineral” (2004-2006)
Kwartalne wskaźniki wahań
c1
c2
c3
c4

Produkt
Woda gazowana
Woda niegazowana
Napoje
Sprzedaż całkowita

0,56
0,69
0,77
0,65

1,51
1,25
1,32
1,36

1,25
1,42
1,10
1,32

Średnia amplituda d

0,69
0,83
0,83
0,75

0,40
0,32
0,19
0,33

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WWM „Mineral”.

Tabela 3. Wygładzanie wahań – dywersyfikacja produktu
w WWM „Mineral” (2007-2009)
Produkt

c1

Woda gazowana
Woda niegazowana
Napoje
Sprzedaż całkowita

0,62
0,72
0,87
0,68

Kwartalne wskaźniki wahań
c2
c3
c4
1,46
1,23
1,20
1,29

1,25
1,38
1,07
1,27

Średnia amplituda d

0,72
0,80
0,93
0,78

0,38
0,28
0,10
0,25

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WWM „Mineral”.

Tabela 4. Wygładzanie wahań – dywersyfikacja produktu
w grupie napojów w WWM „Mineral” (2007-2009)
Produkt
Napoje klasyczne
Napoje funkcjonalne
Sprzedaż całkowita napojów

Kwartalne wskaźniki wahań
c1
c2
c3
c4
0,83
1,26
1,09
0,92
0,90
1,11
1,02
0.96
0,87
1,20
1,07
0,93

Średnia amplituda d
0,14
0,05
0,10

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WWM „Mineral”.

amplituda 10%), a co za tym idzie i dla sprzedaży całkowitej – średnia amplituda
obniżyła się do poziomu 25% (tab. 4).

Zakończenie
Wahania sezonowe, zwłaszcza gdy występują z dużą amplitudą, to dla każdej firmy, w której się pojawiają, niełatwy do rozwiązania problem. Stan idealny,
a więc taki, gdy wahania są całkowicie wytłumione (d = 0), nawet jeśli jest celem
działań niektórych firm – tych, które stać na prostowanie fali – jest stanem hipotetycznym (matematycznie ujmując: granicą ciągu), ponieważ nawet jeśli jest roz-
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wiązany problem falowania po stronie popytu, to mogą pojawiać się wahania po
stronie podaży (spowodowane awariami linii produkcyjnych, zawodnością dostaw i ogólnie logistyki).
W dążeniu do wyeliminowania efektu niepożądanych wahań sezonowych
ważny jest jeszcze jeden element, o którym nie było dotąd mowy, a który może
być składnikiem każdej z omawianych strategii. Jeśli realizację każdej z tych metod traktować jako proces rozłożony w czasie – proces, w którym do celu dochodzi
się w serii kolejnych kroków – to istotne jest zwrócenie uwagi na czynniki mające
największe znaczenie dla wielkości amplitudy, a które można nazwać stymulantami wahań. Stymulantą wahań może być np. ten wyrób z całego asortymentu,
który charakteryzuje się największą amplitudą wahań, a więc najbardziej podbija wahania globalnego efektu (w przypadku badanej firmy „Mineral” stymulantą
wahań jest woda gazowana). Rozpatrując z kolei różne kanały dystrybucji, stymulantą można nazwać ten kanał, który wprowadza do wahań globalnych składową
z największą amplitudą wahań (w przypadku FDW jest to rynek tradycyjny).
Można powiedzieć, że stymulanta wahań sezonowych decyduje o sile wahań
globalnych danej firmy – tak jak najsłabsze ogniwo decyduje o sile łańcucha. Dlatego w procesie korygowania sezonowości stymulanty wahań powinny być przedmiotem szczególnej uwagi, gdyż nawet niewielka poprawa tych „ogniw” może
przynieść duży efekt przy stosunkowo niskich kosztach.
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Pomiar i ocena działalności promocyjnej
na podstawie strategicznej karty wyników

Streszczenie. Rosnące znaczenie działań w zakresie komunikacji podmiotu z otoczeniem, a co
za tym idzie – znaczny udział kosztów promocji w budżecie niemal każdej jednostki rynkowej oraz
ich rosnące tempo wzrostu powodują konieczność pomiaru i oceny obszaru promocji. Pomiar działalności promocyjnej oparty na wskaźnikach finansowych może być niewystarczający. Konieczne
jest uzupełnienie ich o miary niefinansowe. Narzędziem pomocnym w analizie tej działalności może
być strategiczna karta wyników, która uwzględniając cztery perspektywy: finansową, procesów wewnętrznych, klientów oraz uczenia się i rozwoju, pozwala w pełni ocenić obszar promocji.
Celem artykułu jest przedstawienie problemu pomiaru i oceny działalności promocyjnej na
podstawie strategicznej karty wyników. Zaproponowano w nim wskaźniki finansowe i niefinansowe
oraz określono podstawowe problemy związane z pomiarem działalności wpływającym na jej ocenę, opartym na finansowych, ilościowych i jakościowych wskaźnikach, wynikających ze specyfiki
działalności promocyjnej.
Słowa kluczowe: strategiczna karta wyników, specyfika działalności promocyjnej, mierniki
działalności promocyjnej

Wprowadzenie
Obecność rynkowa podmiotów (w tym organizacji non-profit) wymusza prowadzenie działalności promocyjnej. Niezależnie od rodzaju działalności „jestestwo rynkowe”1 jednostki wymusza podejście prorynkowe w działalności oraz
ciągłą ocenę ich aktywów rynkowych. Określone programy w sferze komunikacji
1
A. Pabian, Student jako beneficjent działań promocyjnych szkół wyższych, „Marketing i Rynek” 2008, nr 8, s. 31-37.
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jednostki wynikają z możliwości finansowych, które decydują o skali i zakresie
prowadzonej działalności. Podobnie jak inne sfery zarządzania, działalność promocyjna wymaga pomiaru i oceny. Jednym z narzędzi, które umożliwiają wielopłaszczyznowy pomiar, analizę i monitoring tego obszaru, jest strategiczna karta
wyników.
Ocena działalności promocyjnej w ramach strategicznej karty wyników pozwala ocenić stopień realizacji strategii i misji jednostki poprzez poszczególne
zadania promocyjne. Duże znaczenie ma rosnący udział kosztów promocji w budżetach przedsiębiorstw oraz pojawienie się wydatków promocyjnych w organizacjach non-profit. Dodatkowo, zwłaszcza w przypadku małych przedsiębiorstw
i organizacji niedochodowych, określenie sposobów wielopłaszczyznowego pomiaru działalności promocyjnej może mieć wpływ na percepcję promocji i zrozumienie mechanizmu wpływu promocji na różne obszary zarządzania.
Celem artykułu jest przedstawienie kwestii pomiaru i oceny działalności promocyjnej za pomocą analizy wskaźnikowej. Może ona być narzędziem wspierającym badanie struktury działalności promocyjnej, służącym zarządzaniu, analizom
finansowym i controllingowi obszaru promocji podmiotów. Określono także podstawowe problemy związane z pomiarem działalności promocyjnej wpływającym
na jej ocenę, a wynikające ze specyfiki tej działalności.
Pomiar działalności promocyjnej ma charakter złożony, toteż wymaga kompleksowego podejścia, na które składa się:
– określenie zakresu i specyfiki działalności promocyjnej,
– określenie sposobu pomiaru działalności promocyjnej i jego uzasadnienie,
– stworzenie grup podstawowych mierników sfery promocyjnej,
– określenie trudności i barier poznawczych związanych z oceną działalności
promocyjnej.

1. Określenie zakresu oraz specyfiki promocyjnej
Działalność promocyjna jest prowadzona przez większość uczestników rynku,
którzy mają do zaoferowania drugiej stronie pewne dobra materialne (produkty
pracy, towary) i niematerialne (np. wartości, idee). Jest to działalność wspierająca działalność podstawową, a także jej pozostałe zakresy. Celem ekonomicznym
promocji jest zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów działalności statutowej. Działalność promocyjna, aby była skuteczna, wymaga wsparcia pozostałych obszarów działalności jednostki: właściwej jakości produktów, polityki
kadrowej, innowacji produktów i rozwiązań organizacyjnych.
Zakres działalności promocyjnej obejmuje:
– proces audytu promocyjnego, dotyczący działań w ramach przygotowania
koncepcji i przeprowadzania badań rynkowych w zakresie możliwości komunikacji jednostki,
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– proces opracowania strategii promocji, polegający na gromadzeniu, analizie, interpretacji zebranych danych, oraz opracowania sposobu realizacji polityki
promocyjnej w postaci programów (projektów) promocyjnych,
– procesy właściwe promocji, związane z planowaniem, realizacją programów (projektów) promocyjnych z użyciem różnych środków promocyjnych,
– proces zarządzania promocją (głównie projektami promocyjnymi), który
ma na celu realizację celów operacyjnych i strategicznych promocji oraz celów
ekonomicznych.
Procesy audytu i opracowania strategii promocji są realizowane na początku
każdego cyklu (np. roku kalendarzowego), natomiast procesy właściwe promocji
stanowią odpowiednie projekty (programy) promocyjne prowadzone w sposób
ciągły. Zarządzanie procesami promocji na bieżąco towarzyszy procesom audytu, opracowania strategii i realizacji projektów promocyjnych. W przypadku pojawienia się trudności w realizacji określonych programów czy w sposobie realizacji strategii podejmowane są działania korygujące. W procesie zarządzania promocją konieczny jest ciągły monitoring działań poprzez sporządzanie raportów
wewnętrznych dotyczących stopnia realizacji założeń docelowych i na bieżąco ponoszonych kosztów przez osoby odpowiedzialne za poszczególne zadania (działania) w sferze promocji.
Wszystkie te procesy mogą być w całości lub części realizowane we własnym zakresie (w przypadku posiadania odpowiednich, często specjalistycznych
zasobów) lub delegowane na zewnątrz. Należy zauważyć, że nawet w przypadku
realizacji procesu we własnym zakresie specyfika niektórych działań wymusza
zakup usług zewnętrznych, np. w przypadku reklamy medialnej jest to zakup czasu, miejsca, zaś w procesie opracowania strategii – zakup specjalistycznych raportów rynkowych opracowywanych przez instytucje badawcze. W procesie promocji występuje podmiot promujący się, a także jednostki, które realizują część
zleconych zadań całościowego procesu promocji (media, podmioty gospodarcze
zajmujące się statutowo promocją czy jednostki badawcze). W związku z tym pomiar i ocena działalności są częściowo ograniczone przez podmiot. W przypadku
zleceń realizacji projektów lub ich części na zewnątrz (nazywanych kontraktami)
istnieją formuły cenowe, które w różnym stopniu wpływają na kontrolę kosztów
promocji przez zlecającego. W przypadku kontraktów o stałej cenie z góry jest
określona cena projektu akceptowana przez jednostkę (kontrola kosztu dopuszczalnego jest całkowicie po stronie wykonawcy). Kontrakty zapewniające wykonawcy zwrot poniesionych kosztów skłaniają zlecającego do większego udziału
w procesie kontroli nieprzekroczenia kosztu dopuszczalnego.
Na proces pomiaru i oceny tej sfery (konstrukcje wskaźników działalności
promocyjnej, trudności metodologiczne związane z interpretacją wskaźników)
wpływa ponadto specyfika działalności promocyjnej. Podstawowe cechy procesów promocyjnych to:
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– niepowtarzalny, indywidualny charakter zadań promocyjnych powoduje
tworzenie budżetów zadaniowych,
– część lub całość prac jest wykonywana na zewnątrz, co komplikuje problem kontroli kosztów w zakresie racjonalności kosztów ponoszonych na każdym
etapie przez zleceniodawcę (zwłaszcza gdy wykonawca otrzymuje zwrot poniesionych kosztów powiększonych o narzut zysku),
– „produktem” działań promocyjnych i kosztów z nimi związanych jest często przekaz informacyjny, którego wartość i jakość są trudne do weryfikacji,
– uznaniowość decyzji w obszarze promocji umożliwia bardziej elastyczne
zarządzanie tymi kosztami w porównaniu do kosztów technologicznych czy zapadłych (np. amortyzacji) – w sytuacjach kryzysowych działania promocyjne można ograniczać lub odkładać w czasie,
– ponoszenie kosztów działań promocyjnych powoduje niepewne efekty promocji, które mogą być dodatkowo opóźnione czasie, np. projekty public relations
(ewentualne przychody, jakie wygenerują, nie są uzyskane w okresie poniesienia
kosztu), lub wzmocnione działaniami marketingowymi innymi niż promocyjne,
– produkty procesów promocyjnych (np. przekaz reklamowy, gratisy dołączone do produktów) nie są przedmiotem sprzedaży, lecz elementem składowym
produktu rynkowego, który jest sprzedawany,
– przychody z działalności promocyjnej nie istnieją samodzielnie, chyba
że występują złożone struktury organizacji promocyjnej w jednostce i procesy
promocyjne w znacznej części są realizowane samodzielnie – w tym przypadku
„przychodem” jest cena wewnętrzna produktu promocji przekazywana komórkom wewnętrznym,
– przychody ze sprzedaży będące rezultatem działań promocyjnych mają
częściowo charakter przychodów zrealizowanych (udokumentowana sprzedaż),
np. w przypadku zadań promocyjnych typu promocje w miejscu sprzedaży, dołączanie gratisów bądź spodziewanych przychodów ze sprzedaży odroczonych
w czasie, np. programów lojalnościowych adresowanych do klientów, które są
trudne do pełnej i rzetelnej wyceny (aby otrzymać produkty bezpłatnie lub po
obniżonej cenie – w ramach programu lojalnościowego – klient musi po pierwszych zakupach dokonać kolejnych; w praktyce część klientów dokona zakupów,
a część z różnych względów z nich zrezygnuje).

2. Pomiar działalności promocyjnej
na podstawie strategicznej karty wyników
Pomiar działalności promocyjnej za pomocą wskaźników finansowych jest
konieczny, ale niewystarczający. Analiza działalności promocyjnej będzie kompletna, kiedy oprócz mierników obejmujących koszty działalności promocyjnej,
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przychody będące efektem promocji oraz ich wzajemne relacje uwzględni się
wpływ procesów wewnętrznych i wykorzystania dotychczasowych doświadczeń
w skutecznym i efektywnym promowaniu oferty jednostki. Pomocnym narzędziem, które wykorzystuje mierniki jakościowe, ilościowe oraz wartościowe, jest
strategiczna karta wyników.
Jest to koncepcja zaproponowana przez Roberta Kaplana i Davida Nortona2,
która powstała na fali krytyki tradycyjnej oceny ośrodków odpowiedzialności
i efektywności organizacji za pomocą finansowych miar jako podstawowych
wskaźników oceny3. Podstawową zaletą karty wyników jest to, że służy ona do
wielopłaszczyznowego pomiaru dokonań jednostki. Pomiar i ocena działalności
dokonywane są z czterech perspektyw: finansowej, klientów, procesów wewnętrznych oraz uczenia się i rozwoju. Karta wyników jest narzędziem wspomagającym
zarządzanie – stanowi nie tylko system mierzenia wyników działalności, ale także
określa, w jakim stopniu realizowane zadania odpowiadają założeniom strategicznym całej jednostki.
W związku z tym pomiar i ocena działalności promocyjnej mogą być prowadzone z czterech perspektyw właściwych dla strategicznej karty wyników.
Perspektywa finansowa służy ocenie efektywności ekonomicznej działalności promocyjnej. Mogą być w niej budowane wskaźniki wykorzystujące:
– koszty promocji, które mogą być grupowane w zależności od przyjętego
systemu rachunku kosztów oraz systemu zarządzania promocją,
– część przychodów z działalności podstawowej, będących efektem działań
promocyjnych wspierających sprzedaż konkretnych produktów zasadniczych,
przychody z działalności promocyjnej (jako cena wewnętrzna przekazywanych
produktów promocji na rzecz innych komórek wewnętrznych, które zamawiają
świadczenie promocji),
– relację między przychodami a kosztami tej działalności, tzw. współczynniki intensywności,
Perspektywa klienta odnosi się przede wszystkim do postrzegania działań
przedsiębiorstwa przez klientów. Znaczenie działalności promocyjnej w budowaniu wizerunku i relacji z klientami jest zasadnicze. Perspektywa klienta jest
podstawową, obok finansowej, przesłanką prowadzenia działalności promocyjnej. Przy pomiarze i ocenie działalności promocyjnej nie można oddzielnie analizować wskaźników finansowych i wskaźników związanych z jakościową stroną
realizacji zadań promocyjnych. Uwzględnienie tej perspektywy wymaga oceny
i postrzegania skuteczności polityki promocyjnej przez klientów m.in. w zakresie
2
R.S. Kaplan, D.P. Norton, Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działania,
Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001.
3
M. Łada, A, Kozarkiewicz, Customer-oriented performance measurement in the Balanced
Scorecard w: Performance Measurement and Management, red. B. Nita, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
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doboru środków promocyjnych do grup docelowych klientów (adresatów promocji), cyklu życia produktów objętych promocją czy jakości świadczeń promocyjnych. Ponadto zarządzający promocją ustalają dodatkowe mierniki w ramach
perspektywy klienta, np. liczbę pozyskanych i utrzymanych klientów, rentowność
klientów, udział w rynku.
Perspektywa procesów wewnętrznych określa, w jakim stopniu procesy
zachodzące w jednostce oraz wewnętrzne uwarunkowania (pracownicy, wyposażenie, przepływ informacji) wpływają na wyniki działalności promocyjnej. Wyznacza ona miejsce i rolę działalności promocyjnej w jednostce. Konieczna jest
analiza poszczególnych procesów i działań jednostki wpływających na efektywność działalności promocyjnej, w tym:
– potencjału pozapromocyjnego produktów zasadniczych jednostki (jakość,
innowacyjność, technologia produktów objętych promocji), który umożliwia skuteczniejszą politykę promocji,
– skali oraz zakresu pozostałych działań marketingowych, które uzupełniają
efekty promocji,
– zarządzania personelem, kultury organizacyjnej (np. stopnia identyfikacji
pracowników z miejscem pracy jako nośnika działań public relations).
Perspektywa uczenia się i rozwoju jest kontynuacją i rozwinięciem perspektywy procesów wewnętrznych. Ma na celu rozwój i poprawę efektywności procesów wewnętrznych oraz inwestycje w kadry, systemy informacyjne, które mogą
przyczynić się do skutecznego zarządzania działalnością promocyjną i poprawy
wyników finansowych tego obszaru.

3. Przykładowe mierniki działalności promocyjnej

w ramach poszczególnych perspektyw

W przypadku działalności promocyjnej proponowane są następujące wskaźniki finansowe:
a) wskaźnik nakładów finansowych poniesionych na działalność promocyjną:
Wa =

nakłady finansowe poniesione na działalność promocyjną w danym okresie
wartość łącznych inwestycji podmiotu w danym okresie

Przedstawia on udział wydatków na programy promocyjne w łącznej wartości
inwestycji realizowanych w podmiocie i w ten sposób określa postrzeganie promocji w jednostce, jej znaczenie dla zarządzających jednostką.
b) wskaźnik zewnętrznych nakładów finansowych na cele promocyjne:
Wb =

zewnętrzne nakłady finansowe poniesione na działalność promocyjną w danym okresie
całkowite nakłady finansowe poniesione na działalność promocyjną w danym okresie
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Prezentuje on udział zewnętrznych nakładów finansowych, tj. środków pieniężnych pochodzących z programów pomocowych, i pozwala ocenić politykę
promocji w zakresie skutecznego pozyskiwania środków.
c) wskaźnik wykorzystania nakładów zewnętrznych przeznaczonych na promocję:
Wc =

zewnętrzne nakłady finansowe wykorzystane na działalność promocyjną w danym okresie
całkowite nakłady finansowe pozyskane na działalność promocyjną w danym okresie

Jest rozwinięciem miernika opisanego w punkcie b). Pozwala określić stopień wykorzystania środków zewnętrznych, stanowiąc podstawę oceny możliwości wykorzystania podobnych szans w tym obszarze w przyszłości. Wyższy
wskaźnik informuje o konieczności szczegółowej, dokumentowanej kontroli kosztów na każdym etapie poszczególnych projektów objętych finansowaniem zewnętrznym.

d) wskaźnik udziału nakładów wewnętrznych na działalność promocyjną:
Wd =

wewnętrzne nakłady finansowe poniesione na działalność promocyjną w danym okresie
całkowite nakłady finansowe poniesione na działalność promocyjną w danym okresie

Obrazuje on, w jakim stopniu działalność promocyjna finansowana jest we
własnym zakresie. Niski wskaźnik oznacza mniejszy udział własny w finansowaniu, co może być podstawą opinii o niewykorzystaniu możliwości finansowania
zewnętrznego. Wskaźnik ten ma miarę uzupełniającą. Jego dodatnia zmiana może
świadczyć o zwiększonym korzystaniu ze środków pomocowych (które zakładają
wkład własny) i ocenie stopnia wpływu możliwości finansowania zewnętrznego
na skalę działalności promocyjnej w jednostce.
e) wskaźnik wykorzystania budżetu promocyjnego:
We =

nakłady finansowe poniesione na działalność promocyjną w danym okresie
zakładane (planowane) nakłady finansowe poniesione na działalność promocyjną
w danym okresie

Ukazuje on dyscyplinę kosztową i pozwala ocenić proces zarządzania kosztami promocji. W przypadku pojawienia się różnic między poniesionymi i zakładanymi nakładami finansowymi na działalność promocyjną powstają odchylenia
kosztowe, które mogą być przedmiotem rachunku odpowiedzialności obszaru
promocji. Ustala się w nim wysokość różnic oraz przyczyny ich powstania. W niektórych przypadkach (pojawienia się nowych okoliczności powodujących zmianę
działań promocyjnych) różnice kosztowe należy interpretować pozytywnie, np.
oszczędności przy zakładanych działaniach lub koszty nowych działań, których
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nieprzeprowadzenie mogło spowodować większe straty, niż gdyby ich nie było.
Prezentacja tego wskaźnika może być rozbudowana w zależności od złożoności
klasyfikacji i grupowania kosztów promocji. Budowanie wskaźnika w przekroju
poszczególnych procesów i działań daje większe możliwości poznawcze.
f) stopień wykorzystania rezerwy kosztowej w ramach każdego projektu promocyjnego:
Wf =

wykorzystana rezerwa kosztowa w ramach określonego projektu promocyjnego
założona rezerwa kosztowa w ramach określonego projektu promocyjnego

Wskaźnik ten obrazuje wykorzystanie rezerwy kosztowej podczas realizacji
projektu promocyjnego. Wielkość różna od zera może oznaczać potencjalnie niedotrzymanie terminu, jakości czy ceny projektu lub pojawienie się okoliczności
uzasadnionych, które powodują konieczność modyfikacji planowanych kosztów.
Wartość zerową wskaźnika można interpretować pozytywnie, gdyż oznacza ona
skuteczną i ciągłą kontrolę procesów promocyjnych realizowanych w warunkach
stabilnych (brak dodatkowych działań, które spowodują powstanie kosztów).
g) wskaźnik zrealizowanej sprzedaży w wartości oczekiwanej sprzedaży:
Wg =

zrealizowane przychody ze sprzedaży produktów objętych programem lojalnościowym
całkowite (oczekiwane) przychody ze sprzedaży produktów objętych tym programem

Wskaźnik ten można konstruować do oceny niektórych projektów promocyjnych, np. programów lojalnościowych. Jest on zawsze mniejszy od jedności, gdyż
klient, który dokona wstępnych zakupów zapewniających mu udział w programie
lojalnościowym, nie zawsze zrealizuje następne zakupy w tym miejscu z różnych
względów.
h) wskaźnik zrealizowanej sprzedaży będącej rezultatem promocji w przychodach ze sprzedaży ogółem:
Wh =

przychody ze sprzedaży produktów będących rezultatem promocji
przychody ze sprzedaży ogółem

Może on być stosowany w przypadku projektów zorientowanych na określone produkty, które bezpośrednio wpływają na sprzedaż, np. promocje w miejscu
sprzedaży. W przypadku pozostałych projektów promocyjnych zasadnicze jest
ustalenie upływu czasu między realizacją projektu i zwiększeniem przychodów
ze sprzedaży.

i) efektywność projektów promocyjnych związanych ze sprzedażą:
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przychody ze sprzedaży przed promocją handlową
przychody ze sprzedaży po promocji handlowej

Określa on efektywność promocji, przy czym dotyczy niektórych projektów
promocyjnych, które wspierają natychmiast produkty przeznaczone na sprzedaż.
Pozwala na porównanie zrealizowanej sprzedaży przed i po realizacji takiego programu promocyjnego.
j) wskaźnik rentowności nakładów na promocję:
Wj =

zysk EBIT jednostki
nakłady na promocję

Ukazuje, w jakim stopniu nakłady na promocję wpłynęły na zysk EBIT (zysk
operacyjny, bez uwzględnienia odsetek i podatku). W przypadku gdy jednostka
poniosła nakłady inwestycyjne na promocję, miernik ten można skorygować,
uwzględniając zysk brutto jednostki (powiększony o odsetki od kredytów zaciągniętych na cele promocyjne).
Perspektywa klienta jest zasadniczą przesłanką prowadzenia działalności
promocyjnej, z której wynikają trzy pozostałe. Oczekiwania i potrzeby klientów
są ustalane na każdym etapie procesu promocyjnego, zwłaszcza na jego początku, do projektowania przyszłych zadań promocyjnych. Dodatkowo ustala się na
bieżąco (jeżeli jest to możliwe) stopień zaspokajania potrzeb klientów przez poszczególne zadania. W końcowym etapie procesu promocji prowadzi się badanie efektów tej działalności. Perspektywa klienta wymaga ustalenia wskaźników
związanych z:
– czasem, tj. okresem, w którym istnieje możliwość zaspokojenia potrzeb
klienta,
– jakością realizacji zadań promocyjnych, ocenianą w badaniach marketingowych, która ma wpływ na perspektywę uczenia się i rozwoju, np. ocena doboru
środka promocji do produktów oceniana przez klientów,
– stopniem utrzymania liczby klientów, polegającym na ocenie powtórzeń
zakupów objętych programami lojalnościowymi (każda karta stałego klienta ma
swój kod), ustaleniem, jaka część przychodów ze sprzedaży jest wynikiem udziału w programie lojalnościowym,
– stopniem pozyskania klientów, polegającym na określeniu udziału pierwszych zakupów klienta objętego programem lojalnościowym (każda karta ma
swój kod), ustaleniem przychodów ze sprzedaży będących wynikiem udziału promocji handlowej w miejscu sprzedaży.
Dodatkowo opisane wyżej wskaźniki finansowe (g-i) są związane z perspektywą klienta. Wskaźnik rentowności nakładów na promocję można rozwinąć, wyznaczając:
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k) wskaźnik rentowności klienta:
Wk =

zysk netto generowany przez klienta (segment rynku)
koszty promocji klienta (segmentu rynku)

Perspektywa finansowa oraz klienta jest odzwierciedlona w perspektywie
procesów wewnętrznych. To procesy wewnętrzne oraz wewnętrzne uwarunkowania stanowią determinanty efektywności i skuteczności działalności promocyjnej. W pierwszej kolejności należy określić procesy zachodzące w jednostce
w procesach promocji, a następnie dobrać miary tych procesów (jakość, czas realizacji, koszty, przychody). Należy zaznaczyć, że działalność promocyjna ma
wspierać działalność statutową oraz działalność ogólną jednostki i często jest delegowana na zewnątrz. W takiej sytuacji należy ustalić:
l) wskaźnik poziomu outsourcingu procesów promocyjnych:
Wl =

koszty usług obcych
koszty promocji

Określa on udział usług obcych w kosztach promocji (kosztach procesów
przeprowadzenia audytu promocyjnego, opracowania strategii promocyjnej oraz
realizacji programów promocyjnych). Obrazuje profesjonalizm procesów promocyjnych (zadania zlecone powierza się jednostkom wyspecjalizowanym), a także
może świadczyć o złożoności procesów i działań, co nie pozwala na realizację ich
w sposób samodzielny. Wskaźnik ten w realizacji większości programów promocyjnych jest różny od zera (co oznacza korzystanie z usług obcych).
Dodatkowo można ustalić wydajność pracowników zajmujących się promocją (w przypadku całkowitego zlecenia wskaźnik ten ustala się jedynie w odniesieniu do sfery zarządzania procesami promocyjnymi):
m) wskaźnik poziomu zaangażowania pracowników w podejmowanie działalności promocyjnej:
Wm =

liczba osobogodzin zaangażowanych w działalność promocyjną w danym okresie
liczba osobogodzin dostępnych na działalność promocyjną w danym okresie

Określa on stopień wykorzystania potencjału osobowego obszaru promocji,
który można budować w przekroju grup pracowników (np. zarządzających promocją, pracowników kreatywnych, pracowników produkcyjnych, przedstawicieli
handlowych). W przypadku gdy wskaźnik ten jest różny (mniejszy) od jedności,
oznacza niewykorzystane zasoby, które należy uwzględnić w kalkulacji kosztów
projektów (koszty projektu pomniejszyć o koszty dostępnych, ale niewykorzystanych zasobów).
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n) wskaźnik średniego dobowego wykorzystania zasobów materialnych do
realizacji projektów promocyjnych:
Wn =

czas pracy urządzeń i maszyn dziennie zaangażowanych w realizację
procesów promocyjnych
24h

Przedstawia on rzeczywiste dobowe wykorzystanie maszyn i urządzeń przeznaczonych do działalności promocyjnej. Może być przydatny, gdy znany jest
normatywny czas pracy urządzeń w przekroju wzorcowego działania (ocenia się
w ten sposób efektywność wykorzystania maszyn zaangażowanych w realizację
procesów promocyjnych). Może być stosowany w większości jednostek w odniesieniu do maszyn, urządzeń i środków transportu (komputer, drukarka, ksero,
samochód służbowy).
W przypadku realizacji procesu promocyjnego lub jego części we własnym
zakresie warto ustalić:
o) wskaźnik poziomu dotrzymania kosztu docelowego projektu promocyjnego:
Wo =

koszty rzeczywiste projektu promocyjnego (w przekroju procesów i działań)
koszty docelowe projektu (w przekroju procesów i działań)

Jest on miarą dyscypliny kosztowej i kontroli realizacji procesów promocyjnych. Wszelkie odchylenia od kosztu docelowego (wskaźnik większy od jedności) należy zbadać i ustalić przyczyny; dane te tworzą ponadto wartość dla krzywej uczenia się w tej jednostce.
p) wskaźnik ciągłości projektu promocyjnego:
Wp =

liczba dni rzeczywistego trwania projektu promocyjnego
liczba dni formalnego (udokumentowanego) trwania tego projektu

Pokazuje on ciągłość prowadzonego procesu oraz czas niewykorzystany podczas realizacji projektów. Określenia niewykorzystanego czasu można dokonać
za pomocą wskaźnika poziomu zaangażowania pracowników promocji.
q) wskaźnik produktywności zaangażowanych zasobów ludzkich:
Wq =

przychody ze sprzedaży produktów objętych promocją
koszty osobowe pracowników promocji

Określa on, w jakim stopniu nakłady na pracowników zajmujących się promocją (w tym zarządzających procesem promocji) przyczyniają się do wzrostu
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przychodów firmy. Może być wykorzystywany przy ocenie działalności promocyjnej w niemal każdej jednostce (pod warunkiem istnienia jednostki organizacyjnej zajmującej się obszarem promocji). Mianownik wskaźnika może mieć złożoną treść informacyjną, określającą stopień zaangażowania zasobów ludzkich
oraz koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych (w przypadku gdy czas
potencjalny pracowników różni się od czasu efektywnie wykorzystanego przez
nich na realizację procesów promocyjnych).

r) wskaźnik produktywności aktywów trwałych:
Wr =

przychody ze sprzedaży produktów objętych promocją
wartość aktywów trwałych przeznaczonych na działalność promocyjną

Określa on, w jakim stopniu nakłady na aktywa trwałe (głównie maszyny
i urządzenia służące do produkcji reklamowej) wpływają na wzrost przychodów
ze sprzedaży produktów objętych promocją. Mianownik tego wskaźnika może
posiadać dodatkową wartość informacyjną określającą stopień zaangażowania
tych aktywów w działalność promocyjną (tzn. koszty aktywów w gotowości –
posiadanych mogą różnić się od kosztów związanych z zaangażowaniem tych
aktywów w działania). Ze względu na specyfikę promocji wskaźnik ten może
być wykorzystywany przy ocenie promocji i jej efektywności (zwłaszcza w odniesieniu do jednostek profesjonalnie zajmujących się promocją, w tym reklamą,
posiadających specjalistyczne urządzenia do produkcji reklamowej).
W perspektywie uczenia się i rozwoju mierniki dotyczą wpływu działań
promocyjnych na wzrost i kreowanie wartości przedsiębiorstwa. W tym obszarze
mogą być konstruowane następujące wskaźniki:

s) wskaźnik wpływu działań promocyjnych na koszt własny produktu:
Ws =

koszt jednostkowy własny produktu po realizacji programu promocyjnego
koszt jednostkowy własny produktu przed realizacją tego programu

Wskaźnik ten nie obejmuje marży, która również może być przedmiotem polityki promocyjnej.
t) wskaźnik wpływu działań promocyjnych na cenę jednostkową produktu:
Wt =

cena jednostkowa produktu po realizacji programu promocyjnego
cena jednostkowa produktu przed realizacją tego programu

Syntetycznie określa on wpływ promocji na cenę produktów. Wyznacza udział
nakładów tej sfery w cenie produktu: koszty poniesione na promocję określonego
produktu oraz koszty działań promujących całość asortymentu, koszty promują-
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ce wizerunek jednostki, koszty zarządzania promocją (koszty pośrednie promocji
w stosunku do produktu) rozliczone, np. proporcjonalnie do kosztu wytworzenia produktu. Dodatkowo cena jednostkowa będąca rezultatem działań promocji
może uwzględniać opusty cenowe.
u) wskaźnik dodatkowych korzyści z prowadzenia działalności promocyjnej:
Wu =

suma dodatkowych korzyści (np. podatkowych) wynikających
z podejmowanych działań promocji
nakłady na promocję

Wskaźnik ten może mieć miarę uzupełniającą przy ocenie podejmowanych
działań promocyjnych. Informuje on o możliwościach wykorzystania systemu
ulg podatkowych, np. w przypadku zastosowania działań niemających charakteru
reprezentacyjnego koszty działań reklamy stanowią w całości koszty uzyskania
przychodu (podatkowe), a w przypadku ewentualnych darowizn przekazywanych
na cele społeczne (działania promocyjne z zakresu public relations) mogą być
odliczane od dochodu przedsiębiorstwa. Suma dodatkowych korzyści może być
przedmiotem analiz wewnętrznych przy ocenie promocji, np. rachunku kosztów
relewantnych (utraconych korzyści).
v) wskaźnik wpływu na wartość przedsiębiorstwa:
Wv =

przyrost wartości rynkowej przedsiębiorstwa
nakłady finansowe na promocję

Pozwala on ocenić wpływ kosztów procesów promocji na zmianę wartości
rynkowej przedsiębiorstwa. Można go konstruować głównie po przeprowadzeniu programów promocyjnych o znaczeniu strategicznym (promujących wizerunek jednostki), ale także operacyjnym (promujących produkty, ofertę jednostki).
Istotne jest określenie czasu między zrealizowanymi programami promocyjnymi
a przyrostem wartości przedsiębiorstwa. Bardzo często udział w programach promocyjnych o zasięgu krajowym, międzynarodowym, dodatkowo opisywanych
w mediach, wpływa na wartość rynkową podmiotu rynkowego. Trudno w praktyce określić wpływ promocji na przyrost wartości rynkowej, ale w przypadku spółek giełdowych należy obserwować zmiany ich indeksów giełdowych po ogłoszeniu planów inwestycji marketingowych lub po realizacji inwestycji dotyczących
sposobów komunikacji spółki z rynkiem.

3. Ocena działalności promocyjnej

oparta na strategicznej karcie wyników
Wykorzystanie strategicznej karty wyników do oceny działalności promocyjnej niesie wiele korzyści. Wskaźniki oparte na czterech podstawowych obszarach
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pozwolą ocenić wpływ promocji na stopień realizacji strategii ogólnej jednostki.
Działalność promocyjna może też być lepiej oceniona, gdy w wielopłaszczyznowym pomiarze jest uwzględniona nie tylko efektywność ekonomiczna projektów
promocyjnych, ale także mierniki niewymierne, np. stopień zaspokojenia potrzeb
klienta, kluczowe w obszarze promocji. Generowanie informacji o wpływie procesów wewnętrznych na skuteczną i efektywną promocję zwiększa świadomość
tworzenia wartości (cel promocji) na każdym etapie procesu promocyjnego, określa, jak ważne są poszczególne działania wewnątrz jednostki, a także pracownicy,
kultura organizacyjna, polityka jakości we wspieraniu realizacji zadań promocyjnych.
Ocena wpływu działalności promocyjnej na wartość rynkową jednostki może
pomóc w określaniu priorytetów działań podmiotu i dokonywaniu wyborów między inwestycjami w promocję a innymi kategoriami inwestycji. Istnieją jednak
trudności metodologiczne w ocenie działalności promocyjnej wykorzystującej
wskaźniki czterech obszarów. Dotyczy to przede wszystkim mierników ekonomicznych związanych z pomiarem efektów działalności promocyjnej, istotnych
do określenia rentowności działalności promocyjnej w całości, rentowności poszczególnych zadań (zwłaszcza zadań pośrednio związanych z promocją produktów – promocja wizerunkowa). Problem pomiaru efektów promocji wpływa nie
tylko na perspektywę finansową, ale także na perspektywę klienta, dotyczącą badania rentowności klienta, czy perspektywę uczenia się i rozwoju, w której określa się przyrost wartości rynkowej jednostki w wyniku działalności promocyjnej.
Ponadto efekty promocji trudno jednoznacznie określić, gdy jednostka prowadzi
jednocześnie inne działania marketingowe. Część efektów może być odroczona
w czasie, mieć charakter potencjalnych przychodów ze sprzedaży, które nie mogą
być przedstawione w sprawozdaniu finansowym (zasada ostrożnej wyceny wymaga prezentacji tylko zrealizowanych przychodów ze sprzedaży).
Dla potrzeb wewnętrznych warto sporządzać raporty, w których oprócz przychodów zrealizowanych (efekty rzeczywiste i mierzalne) jako efektu niektórych
działań zachęcających wprost do zakupu (np. projekty promocyjne dotyczące promocji w miejscu sprzedaży, polegające na dołączaniu gratisów) prezentowane są
przychody oczekiwane w przyszłości, które mają charakter potencjalny (efekty
potencjalne, trudne do zmierzenia w sposób wiarygodny, np. projekty promocyjne dotyczące realizacji programów lojalnościowych skierowanych do klientów).
Przykładem złożoności wyceny przychodów są te osiągane z programów lojalnościowych (rodzaj umowy, w której podmiot zobowiązuje się sprzedać produkty
swoje lub innego podmiotu po obniżonej cenie lub przekazać je bezpłatnie), będące przedmiotem interpretacji MSR (IFRIC nr 15)4. Zakłada się w niej, że wycena
takich przychodów powinna odbywać się według wartości godziwej. Przychody
4

iasb.org.uk [1.10.2011].
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zakładane przez przedsiębiorstwo w wyniku prowadzonych akcji promocyjnych
są osiągane częściowo (nie jest możliwe całkowite osiągnięcie zakładanych przychodów m.in. ze względu na brak przymusu uczestniczenia w dalszej części programu lojalnościowego przez klienta, np. klient dokonuje pierwszych zakupów
objętych promocją, ale rezygnuje z kolejnych). Przychody możliwe do osiągnięcia w przypadku powtarzania zakupów produktów objętych promocją muszą być
ujęte (w raporcie wewnętrznym) jako przychody oczekiwane, odroczone w czasie.
Przychody oczekiwane zostaną przekształcone w przychody zrealizowane, kiedy
klient dokona kolejnych zakupów. Stopień realizacji przychodów ze sprzedaży
objętej promocją jest wyznaczany jako relacja wartości dokonanych zakupów
w ramach określonego programu promocyjnego do maksymalnych możliwych
przychodów ze sprzedaży wszystkich produktów objętych promocją.
Kolejnym problemem przy poprawnej ocenie efektów działalności promocyjnej jest określenie rzeczywistego czasu między podjętymi działaniami a ich rezultatami. Może to oznaczać, że na wartość zrealizowanych przychodów w okresie
bieżącym wpływ mają koszty poniesione na promocję w poprzednich okresach.
Przesłanki podjęcia działalności promocyjnej mogą być rozmaite, przy czym
jednym z głównych motywów jest zwiększenie przychodów ze sprzedaży. Może
się zdarzyć, że celem ponoszenia znacznych nakładów w dłuższym okresie – inwestycji promocyjnych – jest poprawa wizerunku, postrzegania podmiotu. Niezależnie od charakteru podjętych inicjatyw promocyjnych koszt jednostkowy
produktu zwiększa się, lecz decyzje o podjęciu działań są niezbędne dla dalszego
istnienia i rozwoju podmiotu.
W teorii nie istnieją określone przedziały wartości mierników, które byłyby
podstawą odniesienia do oceny działalności promocyjnej. Każdy podmiot rynkowy, uwzględniając charakter swojej działalności i branży, powinien wypracować
mierniki, które określą produktywność zasobów, skuteczność i efektywność tej
sfery. Ograniczeniem w budowie bazy normatywnej wskaźników do oceny promocji jest niepowtarzalność niektórych działań w ramach programów promocyjnych.

Zakończenie
W artykule podjęto próbę pomiaru i oceny działalności promocyjnej za pomocą analizy wskaźnikowej. Zaproponowano zestaw czterech grup wskaźników
opartych na perspektywie finansowej, klientów, procesów wewnętrznych oraz
uczenia się i rozwoju. Wskaźniki te w swej strukturze zawierają kategorie ekonomiczne, m.in. koszty, przychody, zyski, cenę sprzedaży oraz inne kategorie ilościowe, takie jak: czas pracy maszyn i urządzeń, osobogodziny. Przy konstrukcji
wskaźników istnieją pewne ograniczenia oraz trudności metodologiczne, zwłaszcza w zakresie właściwej wyceny przychodów wynikających z prowadzenia dzia-
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łalności promocyjnej w jednostkach (przychody ze sprzedaży są często odroczone w czasie). Zwrócono uwagę, że przedstawione wskaźniki należy porównywać
w czasie, by móc ocenić stopień realizacji strategii promocyjnej oraz skuteczność
i efektywność zarządzania obszarem promocji.
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Pracownicy jako interesariusze
firmy rodzinnej

Streszczenie. Pracownicy to interesariusze wewnętrzni przedsiębiorstwa, którzy mają określone cele i oczekiwania. Ich zaangażowanie w działalność przedsiębiorstwa jest uzależniona od
stopnia, w jakim zaspokajane są te oczekiwania. Realizacja celów pracowniczych w przypadku firmy rodzinnej jest utrudniona ograniczeniami finansowymi i strukturą organizacyjną, która praktycznie eliminuje awans z zestawu korzyści. Dodatkowo w swoich oczekiwaniach pracownicy muszą
uwzględniać obecność w firmie rodziny właściciela.
W artykule zdefiniowano interesariuszy organizacji, ukazano specyfikę tych grup w firmie rodzinnej oraz podjęto próbę identyfikacji celów i oczekiwań pracowników uwzględniających rodzinność przedsiębiorstwa.
Słowa kluczowe: interesariusze przedsiębiorstwa, mała firma, firma rodzinna, proces sukcesji

Wstęp
Niedobory kadrowe i niskie kwalifikacje pracowników to wskazywana przez
przedsiębiorców sektora MSP istotna bariera rozwoju1. Niedobory kadrowe
utrudniają realizację bieżących zadań, a brak specjalistów komplikuje podejmowanie innowacyjnych wyzwań. Realizacja celów firmy jest więc utrudniona. Pracownicy mają także własne cele i oczekiwania, które mogą być zgodne, zbliżone
lub przeciwstawne celom właścicieli. Zaangażowanie personelu w działalność
przedsiębiorstwa jest uzależniona od stopnia zaspokajania ich oczekiwań przez
1
Polska 2009. Raport o stanie handlu zagranicznego, red. K. Miszczyk, M. Mendyk, Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz, Warszawa 2009, s. 191.
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pracodawcę. Wytwarza się w ten sposób współzależność istnienia pracowników
i przedsiębiorstwa.
Polskie firmy rodzinne to głównie małe przedsiębiorstwa2. Są to podmioty
gospodarcze, które łączą specyfikę małej firmy3 i cechy przedsiębiorstwa rodzinnego4. Mała firma to pracodawca o ograniczonych możliwościach finansowych
i ze strukturą organizacyjną praktycznie wykluczającą awans z zestawu korzyści
pracowniczych. Rodzinny charakter firmy wiąże się z obecnością rodziny właściciela w życiu firmy, jej różnego rodzaju zaangażowaniem w bieżącą działalność
i wpływem na decyzje strategiczne. Właściciel poprzez przynależność do obu
instytucji realizuje cele firmy i spełnia, czasem sprzeczne z interesem przedsiębiorstwa, oczekiwania rodziny. Owe uwarunkowania powinny być uwzględniane
przez pracowników w ich celach i oczekiwaniach wobec specyficznego pracodawcy, jakim jest firma rodzinna.
W artykule podjęto próbę identyfikacji celów i oczekiwań pracowników tworzących jedną z grup interesariuszy (stakeholders) przedsiębiorstwa rodzinnego.

1. Definicja interesariuszy przedsiębiorstwa
Interesariusze są polskim odpowiednikiem stakeholders. Choć termin stakeholders, oznaczający dosłownie „posiadaczy stawek”5, został wprowadzony przez
H. Igora Ansoffa6 w latach 60. XX w., to jego definicja i teoria interesariuszy
(Stakeholders Theory) pojawiły się za sprawą R. Edwarda Freemana i Davida J.
2
Małe przedsiębiorstwo to takie, które zatrudnia mniej niż 50 osób, a jego roczne przychody
netto oraz aktywa nie przekraczają kwoty 10 mln euro. Art. 104 ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r., Dz.U nr 173, poz. 1807.
3
K. Safin, Zarządzanie małą firmą, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław
2002, s. 36-41; J. Skalik, Warunki osiągania sukcesu w zarządzaniu małą firmą, w: Sukces w zarządzaniu. Problemy kadrowo-zarządcze, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
nr 823, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1998, s. 51; P. Drucker, Managing
in a time of great change, Butterworth Heinemann, Linacre House, Jordan Hill, Oxford 1995, s. 29;
M. Laszczak, Kierowanie małą firmą. Tajniki przedsiębiorczości, Poltext, Warszawa 2004, s. 17-18;
J. Czerniawski, W. Kowalczewski, Zarządzania kadrami w małych i średnich firmach, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2002, s. 163; E. Stawasz, Innowacje a mała firma,
Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999, s. 91.
4
Ł. Sułkowski, A. Marjański, Firmy rodzinne – jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń, Poltext, Warszawa 2009, s. 31-35.
5
Według A. Lewickiej-Strzałeckiej stawkę (stake) należy rozumieć szerzej – nie tylko jako
finansowe zaangażowanie w przedsiębiorstwo, ale też jako prawo do niego. A. Lewicka-Strzałecka, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, w: Etyczny wymiar przekształceń gospodarczych
w Polsce, red. A. Węgrzycki, Oficyna Cracovia, Kraków 1996, s. 148-150. Jednak stake, oprócz
znaczeń: stawka, udział, ryzyko, nagroda, to również „zakładać się” czy „ryzykować”, co podkreśla
ryzyko tych grup.
6
H.I. Ansoff, Corporate Strategy, McGraw Hill, New York 1965, s. 33.
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Reeda dwadzieścia lat później7. Zaproponowana przez nich definicja stakeholders
obejmowała „jednostki lub grupy, które mogą wpływać na działanie organizacji
lub podlegać wpływowi działań podjętych przez organizację”. Są to grupy, które odnoszą korzyści lub mogą ponosić straty (krzywdy8) w wyniku funkcjonowania przedsiębiorstwa. Straty mogą notować konkurenci, a ich zachowania są
niekorzystne dla firmy, więc część badaczy wyłącza ich z tego grona, jak zrobił
to później R.E. Freeman, wprowadzając wąską definicję, ograniczoną do „grup,
które mają żywotne znaczenie dla przetrwania organizacji, bez wsparcia których
organizacja nie mogłaby prawidłowo funkcjonować”9.
Przedsiębiorstwa konkurencyjne poprzez rywalizację mogą utrudniać czy
nawet uniemożliwiać funkcjonowanie przedsiębiorstwa, nie są więc czynnikiem
przetrwania, ale rozwoju. Już sama rywalizacja wymusza doskonalenie istniejących i szukanie nowych rozwiązań, prowadzących do bardziej skutecznych
i sprawnych działań. Działania kooperacyjne z konkurentami przekładają się bezpośrednio na realizację celów przedsiębiorstwa. Wreszcie sprawnie funkcjonujące konkurencyjne przedsiębiorstwa są wzorem do naśladowania dla małych firm
(benchmarking)10. Obecność konkurentów wśród interesariuszy przedsiębiorstwa
jest więc uzasadniona.
W polskiej literaturze przedmiotu jednym z pierwszych odpowiedników pojęcia stakeholders, przedstawionym przez Krzysztofa Obłója, były „oddziaływacze”11, zamienione szybko na „strategicznych kibiców”, rozumianych jako „grupy, instytucje i organizacje, które spełniają dwa warunki:
– mają stawkę w działaniu firmy, w jej decyzjach i ich efektach,
– są w stanie wywrzeć efektywną presję na organizację”12.
Tadeusz Mendel proponuje z kolei trzy kryteria definicyjne w postaci:
– wysuwania żądań wobec firmy (niezależnie od natury tych żądań),
– posiadania realnej lub potencjalnej możliwości ich wyegzekwowania,
– posiadania bezwarunkowej bądź warunkowej chęci wykorzystania swojej
siły wpływu na proces decyzyjny w celu realizacji żądań13.
7
R.E. Freeman, D.J. Reed, Stockholders and Stakeholders: A New Perspective on Corporate
Governance, „California Management Review” 1983, t. XXV, z. 2, s. 829-837.
8
A. Crane, D. Matten, Business Ethics, Managing Corporate Citizenship and sustainability in
the Age of Globalization, Oxford University Press, New York 2007, s. 57-58.
9
R.E. Freeman, Strategic Management: A Stakeholder Approach, Pitman, Boston 1984, s. 46.
10
S. Walton, uznawany za największego obok H. Forda menedżera XX w., uważał, że konkurenci są potrzebni firmie: „konkurenci są po to, by podpatrywać, co robią dobrze... i uczyć się
od nich”. S. Walton, J. Huey, Sam Walton. Made in America, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne,
Warszawa 1994, s. 61.
11
K. Obłój, Strategie organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE,
Warszawa 2001, s. 109.
12
Ibidem, s. 111.
13
T. Mendel, Partycypacja w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002, s. 18.
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Autor proponuje definicję, która łączy dwie poprzednie i interesariuszami
określa grupy spełniające trzy warunki:
– posiadania stawki,
– wysuwania żądań,
– posiadania możliwości i chęci wywarcia presji w celu spełnienia swoich
oczekiwań.
Termin „strategiczni kibice” jest wypierany z polskiej literatury przedmiotu
przez określenia: grupy interesu, interesariusze i stakeholders. Jadwiga Adamczyk uważa, że określenie „interesariusze najlepiej oddaje treść relacji społecznych przedsiębiorstwa”14. Podobny wniosek można wyciągnąć z rozważań Jana
Lichtarskiego15. Autor jest zwolennikiem używania terminu interesariusze bądź
stakeholders16.

2. Pracownicy interesariuszem małej firmy
Zatrudnieni pracownicy, wnosząc swoje kompetencje i zaangażowanie w wykonywanie bieżących zadań, wspierają właściciela w realizacji planów służących
przetrwaniu i rozwojowi małej firmy. Przy ograniczeniach kapitałowych, skutkujących niedoborami pozostałych zasobów, pracownicy z ich „uniwersalizmem”
w wykonywaniu zadań są uważani, także przez samych właścicieli, za kluczowy
zasób firmy17.
Jednak dla pracowników wybór pracodawcy w postaci małej firmy oznacza
wyższe ryzyko niż zatrudnienie w dużym przedsiębiorstwie (urzędzie). Warto
zauważyć, że ryzyko pracownika występuje zawsze, ponieważ wynagrodzenie
wypłacane jest „z dołu”, czyli najpierw świadczona jest praca, a potem następuje zapłata. W małych firmach jednak częściej dochodzi do łamania praw pracowniczych, niedotrzymywania postanowień umowy o pracę z przyczyn czasem
niezależnych od pracodawcy. Mała firma szybciej może popaść w kłopoty finanJ. Adamczyk, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009, s. 77.
J. Lichtarski, Cele stakeholders a cele przedsiębiorstwa, w: Kategoria wartości a cele przedsiębiorstwa, red. K. Jaremczuk, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 1999,
s. 13-16.
16
Grupy interesu to „grupy zajmujące wspólne stanowisko i wysuwające określone żądania
wobec innych grup społecznych [...], które mogą być przejściowo lub trwale zorganizowane”.
D.B. Truman, The Governmental Process, za: S.M. Grocholski, Wpływ grup interesu na proces
legislacyjny, w: Z. Machalski, L. Rubisz, Grupy interesu. Teorie i działanie, Wyd. Adam Marszałek,
Toruń 2003, s. 78-79. Są to więc podmioty powołane do załatwienia pewnych spraw (interesów)
najczęściej wobec legislatora, ale również i przedsiębiorstwa, zwykle w interesie lokalnej społeczności. Grupy interesu są w literaturze określane także jako „organizacje interesów grupowych, grupy wpływu, zorganizowane interesy czy grupy lobbingujące”. Z uwagi na negatywną społeczną
ocenę tych ciał autor jest przeciwny używaniu określenia „grupy interesu” dla stakeholders.
17
M. Gableta, A. Brzeziński, Realizacja funkcji personalnej w małych i średnich przedsiębiorstwach, „Optimum. Studia Ekonomiczne” 2002, nr 4 (16), s. 136.
14
15
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sowe na skutek nieuczciwości nawet pojedynczego klienta (rynek B2B). Wtedy
dochodzi do nieterminowych wypłat wynagrodzeń czy zagrożenia w postaci ich
obniżenia, a nawet wstrzymania. Ryzyko pracownika rośnie jeszcze bardziej, jeśli jest to startująca firma. Żywotność tego kruchego podmiotu jest zagrożona.
Współczynnik przeżywalności mierzony udziałem firm, które przetrwały dłużej
niż rok, kształtuje się poniżej 70%18. W wyniku bankructwa pracownik traci źródło utrzymania, a końcowy okres zatrudnienia to najczęściej opóźniane, niepełne
lub niewypłacane pensje. Stawka pracowników zatrudnionych w małych firmach
jest więc dość wysoka, a w niektórych przypadkach podwyższona jeszcze o koszty utraconych korzyści, jeśli poprzedni pracodawca zaspokajał oczekiwania finansowe (korzyści).
Oprócz posiadania stawki pracownicy spełniają również pozostałe dwa warunki definicyjne interesariuszy. Wysuwanie żądań i wywieranie presji rozpoczyna się już z chwilą podpisywania umowy o pracę, gdy negocjowane są warunki,
które mają zapewnić spodziewane korzyści. Pracownicy stanowią więc bez wątpienia interesariuszy przedsiębiorstwa. Są oni zaliczani do następujących grup:
– interesariuszy substanowiących (obok kontraktowych i kontekstowych),
którzy swoim doświadczeniem i pracą współtworzą firmę19,
– interesariuszy rynkowych (obok nierynkowych), którzy poprzez swoje zaangażowanie uczestniczą w procesach i transakcjach gospodarczych20,
– interesariuszy pierwszego stopnia (obok drugiego stopnia), którzy są niezbędni dla organizacji i związani z nią kontraktami – umową o pracę21.
– interesariuszy wewnętrznych (obok zewnętrznych) z uwagi na ich funkcjonowanie we wnętrzu firmy22,
– interesariuszy dobrowolnych (obok przymuszanych), ponieważ decyzją zatrudnienia i wyboru pracodawcy podjęli dobrowolnie ryzyko23,
– interesariuszy bezpośrednio oddziałujących (obok pośrednio oddziałujących), których oddziaływanie (praca) bezpośrednio wpływa na funkcjonowanie
przedsiębiorstwa24.
18
Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008,
red. A. Żołnierski, Wyd. Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 2009, s. 33.
19
M.A. Rodroguez, J.E. Ricart, Towards the sustainable business, IESE, Universidad Navarra,
„Revista de Antiguo Alumnom” 2002, nr 85, s. 30-31.
20
A.T. Lawrence, J. Weber, Business and Society. Stakeholders Ethics, Public Policy, McGraw
Hill Irwin, New York 2008, s. 7-11.
21
R.E. Freeman, op. cit.
22
R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999,
s. 102.
23
M.B.E. Clarkson, A Risk based model of stakeholder theory, materiał z konferencji Second
Toronto Conference on Stakeholder Theory, University of Toronto, Toronto 1994.
24
A. Paliwoda-Matiolańska, Teoria interesariuszy w procesie zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, w: Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami, red. H. Brdulak, T. Gołębiowski, SGH, Warszawa 2005, s. 243.
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3. Specyfika interesariuszy przedsiębiorstwa rodzinnego
Specyfika interesariuszy firmy rodzinnej wiąże się ze specyfiką samego przedsiębiorstwa, czyli cechami małej firmy i jego rodzinnością. Mała firma nie jest
tylko „miniaturą wielkiego przedsiębiorstwa”25, ale od samego startu wyróżnia
się odmiennością, głównie pod względem motywów jej uruchamiania, wielkości
i jakości zasobów czy kompetencji zarządzającego. Start firmy zależy od motywów założyciela, który najczęściej sam kieruje firmą26, a jego kompetencje menedżerskie nie są poddawane ocenie. Niedobory finansowe towarzyszące startowi
przekładają się na braki ilościowe i jakościowe pozostałych zasobów. Niedobory zasobów występują z różnym nasileniem w późniejszej działalności, tworząc
bariery rozwoju firm27. Sposób ich uzupełniania bywa odmienny niż w dużych
przedsiębiorstwach. Braki kapitałowe są uzupełniane nieformalnymi pożyczkami
od krewnych i znajomych, a w ostatnich latach także różnego rodzaju dotacjami.
Niedobory kadrowe są z kolei uzupełniane pracą członków rodziny właściciela. Zaangażowanie rodziny w przedsięwzięcie i partycypacja w wypracowanych
dochodach powoduje, że staje się ona w ten sposób związana z losami przedsiębiorstwa. Jest to dodatkowo potęgowane nieograniczoną odpowiedzialnością
właściciela, czyli prywatnym majątkiem (rodzinnym) za zobowiązania firmy, co
ma miejsce w przypadku prostych form organizacyjno-prawnych (firmy osób fizycznych i spółki cywilne). Rodzina właściciela staje się interesariuszem małej
firmy. Jej stawka jest najczęściej bardzo wysoka, ponieważ rejestracja w gminie
ma miejsce w przypadku 92% firm28. Zaangażowanie członków rodziny w bieżącą działalność daje możliwość oddziaływania na firmę, a jeszcze większą poprzez
właściciela, który jest członkiem tej instytucji.
Rodzina wywiera wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa29, zaś wysoka stawka daje jej prawo do udziału w decyzjach strategicznych. Udział rodziny w strukturze własnościowej, poziom zaangażowania w bieżącą działalność
oraz udział w zarządzaniu firmą to podstawowe kryteria definicyjne firm rodzin25
H. Simon, Tajemniczy mistrzowie. Studia przypadków, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
1999, s. 219-222.
26
Badania przeprowadzane w d. krajach UE pokazywały, że firmy zarządzane przez właścicieli zawsze stanowiły większość. W Polsce z uwagi na młody wiek firm, z czym wiąże się kierowanie jeszcze przez założycieli, ten udział powinien być jeszcze wyższy. Europejski sondaż małych
i średnich przedsiębiorstw, http://www.pkgt.org/4/icb42671-004.APD/2002EBSS.pdf [10.04.2002].
27
J. Barber, J.S. Matcalfe, M. Porteus, Barriers to Growth in Small Firms, Routlege, London
1989, s. 46.
28
Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2009 r., GUS, Warszawa 2011, s. 23.
29
A. Brzeziński, S. Brzeziński, Rodzina jako interesariusz małych i średnich przedsiębiorstw,
w: Firmy rodzinne – determinanty funkcjonowania i rozwoju. Strategie zarządzania przedsiębiorstwem rodzinnym, red. A. Marjański, „Zeszyty Naukowe” 2011, t. XII, z. 7, s. 224.

Pracownicy jako interesariusze firmy rodzinnej

279

nych30. Wobec braku jednolitej definicji firmy rodzinnej dla potrzeb opracowania
przyjęto, że jest to przedsiębiorstwo, które wśród interesariuszy ma rodzinę właściciela.
Rodzina jest więc interesariuszem, który nie występuje w dużych firmach
nierodzinnych, a jako instytucja usytuowany jest poza firmą rodzinną. Jest więc
interesariuszem zewnętrznym. Analizowane grupy, z podziałem na interesariuszy
wewnętrznych i zewnętrznych, przedstawia rysunek 1.

klienci

instytucje
finansuj¹ce

konkurenci
w³aœciciele
kadra mened¿erska
grupy
interesu
spo³ecznego

pracownicy
rodzina
w³aœciciela

dostawcy
i kooperanci

wnêtrze przedsiêbiorstwa

otoczenie zewnêtrzne

Rysunek 1. Interesariusze firmy rodzinnej
Źródło: opracowanie własne.

Wewnątrz firmy rodzinnej znajdują się: właściciele, kadra menedżerska i pracownicy. Interesariusze zewnętrzni to: klienci, konkurenci, dostawcy i kooperanci, rodzina właściciela oraz grupy interesu społecznego. Ostatnia grupa to interesariusze nierynkowi, którzy nie angażują się bezpośrednio w proces gospodarczy,
ale pozostają pod wpływem lub sami oddziałują na przedsiębiorstwo dla czerpania korzyści. Do grona tego zalicza się:
– społeczność i władze lokalne,
Szerzej: K. Safin, Przedsiębiorstwa rodzinne – istota i zachowania strategiczne, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007, s. 46-57; Ł. Sułkowski, A. Marjański, op. cit.,
s. 13-16.
30
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– państwa z jego agendami,
– organizacje pozarządowe (charytatywne, ekologiczne itp.),
– społeczeństwo,
– media.
Jak widać (rys. 1), we wnętrzu przedsiębiorstwa nie ma związków zawodowych, czyli organizacji, która strzeże interesów pracowniczych. Ma to zapewne
wpływ na oczekiwania pracownicze i żądania wysuwane wobec pracodawcy.
Kolejna istotna różnica dotycząca interesariuszy wewnętrznych to łączenie
własności i zarządzania. Występowanie właściciela w roli menedżera powoduje nakładanie się dwóch grup interesariuszy – właścicieli i kadry menedżerskiej.
Dla firmy jest to korzyść w postaci wyeliminowania konfliktu agent – pryncypał,
ale wydłuża proces decyzyjny i może utrudniać, a nawet blokować pracę zarządu. Dla pracowników oznacza wyłączenie najwyższego szczebla kierowniczego
z możliwości awansu. Jeśli nawet właściciel zdecyduje się zrezygnować z jego
sprawowania, to stanowisko zajmują członkowie rodziny, a nawet krewni. Należy dodać, że szanse awansu i tym samym pojawienie się kadry menedżerskiej
ma miejsce wtedy, gdy firma przestaje funkcjonować w strukturze promienistej,
czyli z jednym kierownikiem (w osobie właściciela) i podległymi mu bezpośrednio wszystkimi pracownikami. Przed pojawieniem się stanowisk kierowniczych
właściciel przekazuje część swoich zadań i (niechętnie) uprawnień pracownikom,
którzy nieformalnie funkcjonują jako kierownicy. Na takim etapie ich oczekiwania zapewne są bardzo ograniczone.
Warto zauważyć, że właściciele firm rodzinnych to wyłącznie ich założyciele. Nie ma tu inwestorów będących udziałowcami (akcjonariuszami), którzy są
zainteresowani głównie wynikami finansowymi i wysokością dywidendy31, a ich
związek z firmą jest ograniczony w czasie.
Jednocześnie firma ma służyć przyszłym pokoleniom. Badania Łukasza Sułkowskiego, Krzysztofa Safina i Bera Hausa pokazały, że założyciele (72,5%) dążą
do przekazania firmy potomkom32. Proces sukcesji – charakterystyczna cecha firm
rodzinnych – jest uwzględniany w planach i działaniach właścicieli, toteż głównym ich celem jest przetrwanie, czyli długowieczność firmy. Może to być powodem wykluczania z planów inwestycyjnych przedsięwzięć o podwyższonym
ryzyku.
Interesariusze zewnętrzni firmy rodzinnej to w pierwszym rzędzie podmioty
typowe dla każdego przedsiębiorstwa w postaci klientów, konkurentów, dostawców i kooperantów. Ich cele i oczekiwania są zbliżone do interesariuszy dużych
31

s. 106.

T. Gołębiowski, Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola, Difin, Warszawa 2001,

Ł. Sułkowski, K. Safin, B. Haus, Raport z badań przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce,
w: Determinanty rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, red. Ł. Sułkowski, TNOiK, Toruń
2005, s. 25-57.
32

Pracownicy jako interesariusze firmy rodzinnej

281

przedsiębiorstw33. Większe różnice można dostrzec w zachowaniach służących
realizacji własnych interesów. Duże przedsiębiorstwa w grupie dostawców czy
odbiorców będą wykorzystywały swą siłę przetargową34 przy ustalaniu warunków
współpracy.
Na uwagę zasługują dostawcy, którzy jako partnerzy handlowi są zainteresowani wzrostem i rozwojem małego odbiorcy dla zwiększenia swojej sprzedaży.
Organizowane przez nich, zwykle bezpłatne, szkolenia bywają jedyną szansa doskonalenia kwalifikacji przez pracowników firmy rodzinnej. To także wzorzec do
naśladowania, nie tylko dla pracowników, ale i dla samego właściciela.
Konkurenci, obok rywalizacji, stają się czasem dostawcami firmy rodzinnej
i ma to miejsce nawet wtedy, gdy rynek małego rywala zawiera się w rynku dużego konkurenta. Wówczas rywalizacja łączona ze współpracą skutkuje osłabieniem działań konkurencyjnych względem małego rywala.
Instytucje finansujące i podobnie grupy interesu społecznego wykazują ograniczoną aktywność w początkowym okresie funkcjonowania firmy rodzinnej.
Pierwsze czekają na wzrost firmy, oznaczający dla nich wzrost bezpieczeństwa
klienta, a drugie – na zysk, bo wtedy rosną szanse finansowego wsparcia lokalnych inicjatyw, działalności organizacji pozarządowych i partii politycznych.
Najważniejszym wyróżnikiem interesariuszy zewnętrznych jest obecność rodziny właściciela. To jednocześnie szczególny interesariusz, który przez zbieżność celów z firmą w wielu obszarach skłonny jest zrezygnować z bieżących
dochodów, jeśli ma to służyć przyszłości firmy. Jednak obecność rodziny w firmie może być także szkodliwa dla firmy i analizowanej grupy interesariuszy.
Nepotyzm krewniaczy w polityce personalnej (obsada stanowisk) odbiera możliwość awansu najlepszym pracownikom, co może ograniczyć ich zaangażowanie,
a nawet spowodować odejście z firmy. Niekorzystne są nieuzasadnione, wysokie
wynagrodzenia członków rodziny, przypadki ingerencji nieuprawnionych osób
w bieżącą działalność czy fikcyjne zatrudnianie, głównie współmałżonków, w celach ubezpieczeniowo-emerytalnych35. Wreszcie pojawiająca się maksymalizacja
konsumpcji dochodów przez rodzinę utrudnia inwestycje i godzi w rozwój.
Rodzina jest interesariuszem zewnętrznym, ale jej członkowie mogą pojawić
się we wszystkich grupach wewnętrznych. Sam właściciel jest przecież członkiem rodziny i menedżerem. Jego najbliżsi, poprzez pracę w firmie, należą do
personelu lub kadry menedżerskiej.
W firmach następuje też nakładanie się innych grup interesariuszy. Pracownicy i menedżerowie są grupami wewnętrznymi, a jako lokalna społeczność należą
do grup interesu społecznego. Jako że firmy rodzinne obsługują głównie rynek
T. Gołębiowski, op. cit., s. 106-107.
M.E. Porter, Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1992, s. 44-45.
35
M. Gableta, A. Brzeziński, op. cit., s. 135.
33
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lokalny (miejscowy)36, pokrywający się z miejscem zamieszkania pracowników,
stają się oni także klientami.
O specyfice firm rodzinnych decyduje również liczebność interesariuszy. Ich
mała liczba jeszcze bardziej zwiększa skuteczność oddziaływania na przedsiębiorstwo rodzinne. Nawet pojedynczy duży dostawca czy odbiorca (rynek B2B)
ograniczeniem lub zaprzestaniem współpracy może zaburzyć funkcjonowanie firmy. Podobnie jest z pracownikami. Także pojedynczy człowiek swoją biernością
czy odejściem może wywołać podobne skutki.
Specyfika występowania, siła oddziaływania poszczególnych interesariuszy
musi być analizowana i uwzględniana w procesach decyzyjnych właścicieli firm
rodzinnych, ale także przez pracowników w ich oczekiwanych korzyściach, aby
było one realne.

4. Cele i oczekiwania pracowników firm rodzinnych
Dzięki funkcjonowaniu wewnątrz firmy, niezależnie od zajmowanych stanowisk, pracownicy znają bieżącą sytuację firmy. Nawet jeśli polityka informacyjna właściciela nie przewiduje pełnej otwartości, to niewielki, lecz doskonale
znający się zespół ludzi przekazuje sobie istotne informacje. Znajomość realiów
firmy, włącznie z sytuacją finansową i relacjami z interesariuszami zewnętrznymi, jest uwzględniana przy konstruowaniu zestawu korzyści związanych z pracą
dla przedsiębiorstwa rodzinnego. Szczególnie ważna jest tu rodzina właściciela,
jej oczekiwania wobec firmy oraz poziom zaangażowania w bieżącą działalność.
Wiek właściciela i plany sukcesji mogą ten proces czynić odległym lub bieżącym.
Drugi przypadek oznacza, że wielkie zmiany w funkcjonowaniu firmy37 muszą
być uwzględnione w najbliższych celach pracowniczych. Fakt ten, jak się wydaje,
powinien być brany pod uwagę przez potencjalnych pracowników przy wyborze
pracodawcy.
Podstawowe mierniki stosowane przy ocenie pracodawcy przez potencjalnych pracowników to:
– poziom i dynamika wzrostu wynagrodzeń,
– stan i perspektywy wzrostu zatrudnienia,
– stabilna sytuacja finansowa38.
36
W. Kozek, P. Mielczarek, Opinie przedsiębiorców sektora MSP o prowadzeniu działalności
gospodarczej, Polska Fundacja Rozwoju i Promocji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa
2000, s. 25; A. Brzeziński, Development of Small and Medium-sized Companies in Lower Silesia,
w: Enterprise, Logistics and Innovations in knowledge based economy, red. M. Nowicka-Skowron,
R. Lescroart, Haute École Blaise Pascal, Arlon 2008, s. 140.
37
Więcej o procesie sukcesji i problemach z nim związanych zob. Ł. Sułkowski, A. Marjański,
op. cit., s. 37-55; K. Safin, op. cit., s. 137-149.
38
M. Gableta, A. Brzeziński, op. cit., s. 133-136.
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Głównym celem zatrudniających się pracowników jest bowiem stabilizacja
zatrudnienia. Z oczekiwaniem długoterminowego zatrudnienia w niezagrożonej
bankructwem firmie wiąże się ocena przyszłego pracodawcy i służące temu wymienione mierniki.
Zatrudnienie oznacza formalny związek z przedsiębiorstwem w postaci umowy o pracę. Stosowane umowy cywilno-prawne39, ze słynnym „samozatrudnieniem”, są niechciane przez ubiegających się o pracę z uwagi na utratę ważnych
uprawnień pracowniczych (takich jak zasiłek chorobowy czy płatny urlop) i „parasola ochronnego”, jakim jest Kodeks pracy. Z istniejących umów o pracę najbardziej oczekiwana jest umowa o pracę na czas nieokreślony40. Poza uprawnieniami
daje ona pracownikowi świadomość, że jest ważną częścią zespołu, a pracodawca
traktuje tę współpracę długoterminowo. Pozostałe cele i oczekiwania to:
– satysfakcjonujący poziom wynagrodzeń i świadczeń socjalnych,
– możliwość awansu (głównie poziomego),
– doskonalenie umiejętności,
– wysoki poziom zadowolenia z wykonywanej pracy,
– możliwość samorealizacji,
– pełna i rzetelna informacja o firmie,
– przyjazny klimat w pracy,
– wywiązanie się pracodawcy z kontraktu psychologicznego41.
Oczekiwania dotyczące sfery materialnej są podobne do oczekiwań pracowników „dużych” pracodawców42, z poprawką na możliwości finansowe małej firmy. Te są, jak się wydaje, uwzględniane już przy podejmowaniu decyzji o pracy
w małej firmie, podobnie jak możliwości awansu.
W kwestii doskonalenia umiejętności, poza szkoleniami organizowanymi
przez dostawców, pracownicy rzadko są delegowani na inne szkolenia43. Powodem jest nie tylko brak środków finansowych, ale i problem zastępstw osób delegowanych. Istnieje przy tym obawa, że wyszkolony pracownik odejdzie z firmy,
a co więcej – zasili personel konkurenta, bo tam jego zatrudnialność jest wysoka44.
O ile możliwości rozwoju pracownika poprzez szkolenia w firmie rodzinnej
są ograniczone, o tyle uniwersalizm pracy, oznaczający wykonywanie różnych,
39
A. Fandrejewska, To niekoniecznie musi być etat, „Rzeczpospolita” z 12.09.2001 r., dodatek
„Moja kariera D2”.
40
M. Gableta, Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003, s. 119.
41
Por. R.I. Ackoff, Zarządzanie w małych dawkach, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1993,
s. 7-9; T. Gołębiowski, op. cit., s. 106. Więcej o kontrakcie psychologicznym: M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s. 179-187.
42
T. Gołębiowski, op. cit., s. 106.
43
M. Gableta, A. Brzeziński, op. cit., s. 135.
44
Zatrudnialność to „siła przetargowa poszczególnych osób na rynku pracy. Dla konkurenta
istotne jest doświadczenie w branży, wiedza o byłym pracodawcy-konkurencie i kontakty, przede
wszystkim handlowe, które mogą być przez niego wykorzystane”. M. Gableta, op. cit., s. 133.
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w zależności od potrzeb firmy, zadań, powoduje, że osoby te w krótkim czasie
poznają całokształt działań firmy. Część z nich jest więc dobrze przygotowana
do tego, by uruchomić podobną firmę. Zdarza się to w przypadku pracowników
funkcjonujących jako „prawa ręka” szefa. Dochodzą wtedy dodatkowo zastępstwa właściciela w ważnych kontaktach handlowych, które mogą być z łatwością
wykorzystane w przypadku podjęcia przedsiębiorczego wyzwania przez pracownika. Mogą też się zdarzyć pracownicy, którzy podejmują pracę w takim celu.
Kontrakt psychologiczny, rozumiany jako wzajemne obietnice i deklaracje
(ustne), pojawia się w prawie każdej małej firmie, chociaż strony mogą nie mieć
świadomości istnienia i stosowania takiego narzędzia. Obietnice składane są pracownikom w okresie startu firmy bądź w trudnych dla niej momentach. Wywiązanie się z tych deklaracji jest przewidywane w momencie osiągnięcia, często
niesprecyzowanego, wyniku („jak nam się uda osiągnąć”). Realizacja tego zobowiązania pracodawcy może być opóźniana w czasie i argumentowana niespodziewanymi trudnościami (wydatkami).
Świadczona przez pracowników praca ma służyć zaspokajaniu ich potrzeb
(materialnych i emocjonalnych). Kolejność ich zaspokajania odbywa się zwykle
zgodnie z piramidą potrzeb Maslowa. Coraz częściej badacze wskazują, że hierarchia ta już nie obowiązuje45, zwłaszcza wśród młodych pracowników. Pokolenie
określane jako Y, czyli ludzie urodzeni na przełomie lat 70. i 80., w przeciwieństwie do poprzedniego pokolenia (X) stawia na równowagę między życiem prywatnym a zawodowym (work-life balance)46. Są to osoby wychowane w dobie
Internetu, już na starcie oczekujące wysokich pensji, elastycznych firm zatrudnienia47 i stawiające na rozwój. Nie są zainteresowane długoterminowym związkiem
z pracodawcą, a świat jest dla nich naprawdę globalną wioską, gdzie z łatwością
mogą się przemieszczać, zmieniając pracodawcę. Pracownicy z takimi oczekiwaniami najprawdopodobniej omijają małe firmy już przy poszukiwaniu pracodawcy i ich obecność w małych firmach jest marginalna. Dlatego też w firmach
rodzinnych piramida potrzeb wydaje się być aktualna.

Podsumowanie
Firma rodzinna to specyficzny pracodawca, z ograniczonymi możliwościami
finansowymi oraz rodziną właściciela jako interesariuszem. Cele i oczekiwania
rodziny mogą być bardzo różne – od zupełnie podporządkowanych interesom fir45
M. Kosewski, Wartość, godność i władza, za: A.J. Blikle, Doktryna jakości, http:/www.firmyrodzinne.pl [10.06.2011], s. 57.
46
Sh. Jayson, Generation Y’s goal? Wealth and fame, 2007, http://www.usatoday.com/news/
nation/2007-01-09-gen-y-cover_x.htm [31.05.2011]; E. Smyrgała, Generacja Y a rynek pracy,
http://www.egospodarka.pl/45990,Generacja-Y-a-rynek-pracy,1,20,2.html [10.06.2011].
47
Więcej o elastyczności zatrudnienia: M. Gableta, op. cit., s. 117-125.
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my po wręcz godzące w jej rozwój, a nawet przetrwanie. W dodatku występuje
tu proces sukcesji, który wprowadza wielkie zmiany w życiu firmy. Pracownicy podejmujący pracę w firmach rodzinnych muszą uwzględniać ową specyfikę
w swoich celach i oczekiwaniach. Spodziewane korzyści materialne muszą mieścić się w możliwościach finansowych przedsiębiorstwa, podobnie jak doskonalenie i rozwój. Występująca najczęściej struktura promienista eliminuje awans,
a pojawiające się w wyniku wzrostu firmy stanowiska kierownicze są w pierwszej
kolejności zajmowane przez członków rodziny czy krewnych. W przypadku dużego zaangażowania rodziny (praca kilku członków) pozostali pracownicy mogą
się więc czuć „obcy”.
Właściciele firm rodzinnych, realizując cele firmy, a także własnej rodziny,
winni dostrzegać wymienione problemy, bo – jak podkreśla Russell I. Ackoff –
organizacja osiąga swój cel, a zatem rozwija się, gdy służy wszystkim zaangażowanym osobom, głównie pracownikom, którzy lokują w przedsiębiorstwach
swój największy kapitał w postaci zaangażowania48. Nie jest to łatwe, bo mała
firma jest poddawana naciskom innych interesariuszy, którzy wykorzystują swą
siłę przetargową dla własnych interesów. Dbałość o interesy pracownicze wiąże
się z kosztami dla przedsiębiorstwa, które trzeba ponosić, bo bez zaangażowania
pracowników firma rodzinna nie jest w stanie nie tylko rozwijać się, ale i trwać na
coraz bardziej konkurencyjnym rynku.
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Prawno-administracyjne regulacje
zarządzania środowiskowego
w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Streszczenie. W artykule wyjaśniono istotę zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie
produkcyjnym i przedstawiono podstawowe akty prawne w zakresie ochrony środowiska. Krótko
scharakteryzowano także podstawowe grupy administracyjnych uregulowań dotyczących ochrony
środowiska.
Słowa kluczowe: zarządzanie środowiskowe, zrównoważony rozwój, prawo ochrony środowiska, standard

Wstęp
Zarządzanie środowiskowe1 jako dodatkowy wymiar zarządzania przedsiębiorstwem pojawiło się w wyniku doświadczeń oraz rozwoju innych koncepcji
stosowanych we współczesnej gospodarce światowej, np. koncepcji zrównoważonego rozwoju2. Zarządzanie środowiskowe obejmuje aspekty ogólnej funkcji
zarządzania (m.in. strukturę organizacyjną, planowanie, odpowiedzialność, zasady postępowania, procedury, procesy i zasoby) niezbędne do opracowania, wdrożenia, zrealizowania, przeglądu i utrzymania polityki środowiskowej3.
Ochrona środowiska może w istotny sposób wpływać na funkcjonowanie
i rozwój przedsiębiorstwa oraz realizację celów ekonomicznych. Przedsiębior1
2
3

W literaturze przedmiotu nazywane także zarządzaniem ekologicznym lub ekozarządzaniem.
Zwana też koncepcją ekorozwoju lub trwałego rozwoju.
PN ISO 14050. Zarządzanie środowiskowe. Terminologia.
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stwa realizujące proekologiczne przedsięwzięcia mają szansę osiągnięcia zysku
dzięki wcześniejszemu rozwiązaniu problemu niż ich konkurenci, a tym samym
zdobycia lepszej pozycji na rynku. Wymaga to jednak rozwiązań prawno-administracyjnych wymuszających ochronę środowiska i promujących przedsiębiorstwa, których działalność spełnia wymogi ekologiczne.

1. Istota zarządzania środowiskowego
w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Podstawą funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa będącego elementem
otoczenia jest sprawne i skuteczne zarządzanie. Sprawność oznacza mądre zastosowanie zasobów bez niepotrzebnego marnotrawstwa, zaś skuteczność – robienie
właściwych rzeczy i osiąganie powodzenia w działaniach, co odzwierciedla, jak
dobrze organizacja rozumie, reaguje i wpływa na swoje otoczenie4. Dobre zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga godzenia interesów wszystkich zainteresowanych stron, począwszy od właścicieli, którzy chcą osiągnąć satysfakcjonujący
zysk i rozwój podmiotu, poprzez klientów, którzy oczekują produktów o określonej jakości, dostawców, którzy liczą na trwałe więzi kooperacyjne, pracowników,
którzy chcą zadowolenia z pracy, a skończywszy na społeczeństwie, które pragnie
zaspokojenia potrzeb, poczucia bezpieczeństwa i odpowiedzialnego zachowania
od przedsiębiorstwa, zwłaszcza w stosunku do środowiska naturalnego. Podmiot
gospodarczy musi traktować środowisko naturalne jednocześnie jako „wyjątkowego dostawcę, odbiorcę i klienta”. Środowisko naturalne oczekuje ograniczenia
szkodliwego oddziaływania we wszystkich fazach procesu produkcyjnego i użytkowania produktu. Dotyczy to zarówno pozyskiwania i przetwarzania surowców,
jak i eksploatacji oraz późniejszej utylizacji produktu i jego opakowania.
Pomysłowość i umiejętność przekształcania środowiska przez człowieka spowodowały daleko idącą ingerencję w procesy samoistnego kształtowania się środowiska naturalnego.
Teza o konieczności stworzenia trwałych podstaw biologicznego istnienia
i wszechstronnego rozwoju, nie tylko ekonomicznego, pozwoliła opracować
wspólne światowe kierunki działań w zakresie zagadnień środowiskowych. Na
tym podłożu zrodziła się koncepcja zrównoważonego rozwoju, polegająca na
wszechstronnym harmonizowaniu działań społeczno-gospodarczych z możliwościami środowiska naturalnego.
Realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju wymaga przeniesienia jej
założeń na poziom zarządzania przedsiębiorstwem. Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju mają charakter długofalowy, toteż wiążą się z decyzjami stra4
R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1996,
s. 38-127.
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tegicznymi. Dlatego przy ustalaniu strategii należy poświęcić szczególną uwagę
ekologicznemu rozwojowi, oczekiwaniom i zobowiązaniom społecznym. Wymaga to uwzględnienia zagadnień ochrony środowiska we wszystkich sferach
funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa. Wyznacznikiem realizacji koncepcji
zrównoważonego rozwoju jest równoważenie w przedsiębiorstwie celów ekonomicznych z celami ekologicznymi i społecznymi (rys. 1).
Cele
spo³eczny

ekonomiczny

ekologiczny

zrównowa¿ony
rozwój

idea³

Rysunek 1. Koncepcja zrównoważonego rozwoju
Źródło: R. Janikowski, Zarządzanie ekologiczne, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa 1999,
s. 86.

Zarządzanie środowiskowe jest metodą włączania oczekiwań ekosystemu
do zarządzania przedsiębiorstwem. Można je zdefiniować jako działalność kierowniczą polegającą na ustalaniu celów związanych z ochroną środowiska i realizacji ich w sposób sprawny i skuteczny.
Podstawą zarządzania ekologicznego są uwzględniane przez przedsiębiorstwo i jego uczestników wartości proekologiczne oraz zasady zrównoważonego
rozwoju. Realizacja celów strategicznych związanych z wartościami proekologicznymi wymaga:
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– połączenia w całość wymogów ekologicznych stawianych produktom i wymogów ekologicznych dotyczących procesów wytwórczych ze względu na niekorzystny wpływ na pracownika i środowisko naturalne. Z perspektywy ekologii
oznacza to konieczność łącznego, systemowego oddziaływania na jakość procesów wytwarzania i jakość wyrobów;
– przyjęcia, że do oceny osiągnięcia optymalnego stopnia zintegrowanych
działań systemowych w odniesieniu do produktu i procesu wytwórczego winien
służyć koszt jakości i ochrony środowiska;
– spowodowania, by elementy ochrony środowiska związane z cechami ekologicznymi wyrobu oraz technologiami ekologicznymi weszły w skład ogólnego
modelu zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem w aspektach: organizacyjno-technicznym, społecznym i ekonomicznym;
– właściwego przygotowania strategii proekologicznej z uwzględnieniem
stanu otoczenia w zakresie problematyki środowiska w procedurach planowania
strategicznego;
– podejścia, które przy przygotowywaniu i realizacji strategii proekologicznej uwzględniałoby cykl życia produktu z punktu widzenia ochrony środowiska,
a ocenie podlegałby cały łańcuch produkcji z uwzględnieniem poddostawców
i kooperantów;
– podkreślenia, że ocena realizowanej strategii opiera się w znacznej mierze
na osiągniętej pozycji rynkowej. Zależy ona od zmieniającej się na korzyść proekologicznej struktury popytu5.
Do ważniejszych działań, które służą uwzględnieniu wymogów ekologicznych w przedsiębiorstwie należą:
– redukcja zużycia zasobów naturalnych,
– eliminacja szkód wyrządzonych środowisku,
– wymiana technologii na przyjazną środowisku,
– ekologizacja procesów produkcyjnych,
– ekologizacja produktów i usług na etapie ich projektowania,
– ekologiczna edukacja pracowników.
Realizacja tych działań musi odbywać się na podstawie stosownych regulacji
prawnych, uregulowań administracyjnych, uwzględniających nie tylko warunki
lokalne, ale i rozwiązania ogólnoświatowe w zakresie ochrony środowiska.

2. Prawne uregulowania zarządzania środowiskiem
w przedsiębiorstwie
W zarządzaniu ekologicznym zasadnicze znaczenie ma prawo, które poprzez
stosowanie odpowiednich instrumentów powoduje zachowania zgodne z ustalo5
A. Chodyński, Zarządzanie ekologiczne w strategii przedsiębiorstwa, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 1999, nr 11.
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nymi normami postępowania. Kierunki rozwoju prawa ochrony środowiska są
ściśle związane z koncepcjami wprowadzania nowych instrumentów ekonomicznych służących realizacji polityki ekologicznej. Normy prawa mają umożliwić
stosowanie tych instrumentów.
Do zadań prawa ochrony środowiska naturalnego powinno należeć zapewnienie:
– realizacji polityki ekologicznej,
– realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju,
– bezpieczeństwa ekologicznego,
– możliwości wpływania przez społeczeństwa lokalne na stan środowiska na
swoim terenie,
– spójności polskiego prawa ochrony środowiska z prawem europejskim
i międzynarodowym.
Pierwsze próby uprawomocnienia działań na rzecz ochrony środowiska miały
miejsce podczas obrad Okrągłego Stołu w 1989 r. Przeobrażenia społeczno-gospodarcze i polityczne w kraju w latach 90. skłoniły decydentów do szerszego
spojrzenia na problemy ekologii i dostosowania ich do aktualnych warunków zewnętrznych i wewnętrznych państwa.
Strukturę prawa ochrony środowiska reguluje art. 87 Konstytucji RP6, który
do źródeł powszechnie obowiązującego prawa zalicza:
– Konstytucję,
– ustawy,
– ratyfikowane umowy międzynarodowe,
– rozporządzenia,
– akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania organów, które je ustanowiły.
Zgodnie z art. 5 Konstytucji RP „Rzeczpospolita Polska [...] zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju”. Następuje to m.in.
poprzez podejmowanie przez władze publiczne odpowiednich działań zmierzających do minimalizacji negatywnych oddziaływań na środowisko. Spośród tych
uregulowań na szczególną uwagę zasługuje obowiązek:
– zapewniania dostępu do informacji o stanie i ochronie środowiska naturalnego,
– wspierania działań obywateli na rzecz ochrony środowiska oraz poprawy
jego stanu.
Warto jednak zaznaczyć, iż wspomniane normy konstytucyjne mają w istocie
charakter norm określających cele i etapy działania państwa. Kwestie ochrony
środowiska są szczegółowo regulowane przez ustawy i pozostałe źródła prawa.
Obowiązujące w naszym kraju ustawy stwarzają warunki do realizacji programów ekorozwoju w skali kraju, regionów i w skali lokalnej, a co najważniejsze
6

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. nr 78, poz. 483.
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umożliwiają wdrażanie rozwiązań proekologicznych na poziomie przedsiębiorstwa.
Przepisy prawne z zakresu ochrony środowiska dotyczące przedsiębiorstw
produkcyjnych tworzą bardzo rozbudowany i skomplikowany zestaw obowiązków. Można je podzielić na następujące obszary:
– gospodarkę wodno-ściekową,
– gospodarkę odpadami,
– ochronę powietrza,
– ochronę przed hałasem,
– ochronę powierzchni ziemi i wód podziemnych.
Podstawowym aktem prawnym regulującym zagadnienia związane z ochroną
środowiska jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska7.
Określa ona zasady ochrony środowiska oraz warunki korzystania z jego zasobów, z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju, a w szczególności:
a) zasady ustalania:
– warunków ochrony zasobów środowiska,
– warunków wprowadzania substancji lub energii do środowiska,
– kosztów korzystania ze środowiska,
b) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,
c) udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska,
d) obowiązki organów administracji,
e) odpowiedzialność i sankcje.
Jest to niezwykle obszerny akt, składający się z 442 artykułów, który reguluje i traktuje problemy związane ze środowiskiem naturalnym bardzo szeroko.
Pierwsze działy zawierają definicje, zasady ogólne, precyzując przy tym zakres
stosowania ustawy. W kolejnych działach poruszana jest problematyka dotycząca:
– polityki ekologicznej państwa oraz programów ochrony środowiska,
– dostępu do informacji o środowisku, w tym państwowy monitoring środowiska,
– ochrony środowiska w zagospodarowaniu przestrzennym i przy realizacji
inwestycji,
– edukacji ekologicznej, badań z zakresu ochrony środowiska oraz reklamy,
– udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska,
w tym ocena oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć, skutków
realizacji planów i programów,
– ochrony zasobów naturalnych, w tym powietrza, wód i powierzchni ziemi,
a także ochrony przed hałasem, ochrony przed polami elektromagnetycznymi,
ochrony kopalin, ochrony zwierząt i roślin,
– ograniczania sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną
środowiska,
7

Dz.U. z 2001 r., nr 62, poz. 627, z późn. zm.
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– przeciwdziałania zanieczyszczeniom,
– wydawania, wygaśnięcia, cofnięcia i ograniczenia pozwoleń na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii, w tym pozwoleń zintegrowanych,
– przeglądów ekologicznych,
– ochrony środowiska przed poważnymi awariami,
– opłat za korzystanie ze środowiska,
– kar pieniężnych,
– odpowiedzialności cywilnej, karnej i administracyjnej za naruszenie wymagań ochrony środowiska,
– organów administracji i instytucji do spraw ochrony środowiska,
– programów dostosowawczych.
Ustawa ujmuje także rozwiązania dostosowujące prawo polskie do wymagań
unijnych, m.in.:
– pozwolenia zintegrowane,
– pozwolenia na emitowanie pól elektromagnetycznych,
– programy dostosowawcze,
– problematykę przenoszenia praw i obowiązków wynikających z zezwoleń
na korzystanie ze środowiska,
– instrumenty przeciwdziałające poważnym awariom przemysłowym.
Oprócz prawa ochrony środowiska istotnym aktem prawnym jest ustawa
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach8, która określa zasady postępowania z odpadami, aby zapewniały ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska
zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego
oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
Uszczegółowieniem powyższej normy, istotnej przede wszystkim dla przedsiębiorstwa, są ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych9 oraz o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania
niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej10.
Pierwszy z aktów nakłada na producentów, importerów i eksporterów opakowań (i produktów w opakowaniach) różnego rodzaju obowiązki co do kształtu,
wielkości materiału i oznaczeń na opakowaniach, zaś na sprzedawców i użytkowników produktów w opakowaniach – obowiązek zwrotu opakowań wielokrotnego
użytku.
Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej nakłada na przedsiębiorców (importerów i wytwórców produktów w opakowaniach) obowiązek
8
9
10

Dz.U. z 2001 r., nr 62, poz. 628, z późn. zm.
Dz.U. z 2001 r., nr 63, poz. 638, z późn. zm.
Dz.U. z 2001 r., nr 63, poz. 639, z późn. zm.
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osiągnięcia odpowiedniego poziomu odzysku, zwłaszcza recyklingu odpadów
opakowaniowych i poużytkowych. Poziomy tych odzysków zostały określone
w tabelach załączonych do ustawy. W przypadku nieosiągnięcia zakładanego
poziomu odzysku przedsiębiorstwo zobowiązane jest uiścić opłatę produktową.
Środki pochodzące z tej opłaty mają być przeznaczone na cele związane z odzyskiem i recyklingiem odpadów.
Problematyka ekologiczna jest niezwykle skomplikowana i nie może być uregulowana tylko kilkoma aktami prawnymi. Poszczególne kierunki ochrony środowiska naturalnego wymagają większego uszczegółowienia. Nie bez znaczenia
są więc szczegółowe ustawy, do których należy zaliczyć:
– ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne11,
– ustawę z dnia 28 września 1991 r. o lasach12,
– ustawę z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych13,
– ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze14,
– ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt15,
– ustawę z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym16,
– ustawę z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich RP i administracji
morskiej17,
Do innych ustaw regulujących zagadnienia w zakresie ochrony środowiska,
zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, zalicza się:
– ustawę z dnia 20 lipca 1991 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowi18
ska ,
– ustawę z dnia 13 września 1996 r. o czystości i porządku w gminach19,
– ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane20,
– ustawę z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych21,
– ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności22,
– ustawę z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji23,
– ustawę z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe24,
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Dz.U. z 2001 r., nr 115, poz. 1229, z późn. zm.
Dz.U. z 1991 r., nr 101, poz. 444, z późn. zm.
Dz.U. z 1995 r., nr 16, poz. 78, z późn. zm.
Dz.U. z 1994 r., nr 27, poz. 96, z późn. zm.
Dz.U. z 1997 r., nr 111, poz. 724, z późn. zm.
Dz.U. z 1985 r., nr 21, poz. 91, z późn. zm.
Dz.U. z 1991 r., nr 32, poz. 131, z późn. zm.
Dz.U. z 1991 r., nr 77, poz. 335, z późn. zm.
Dz.U. z 1996 r., nr 132, poz. 622, z późn. zm.
Dz.U. z 1994 r., nr 89, poz. 414, z późn. zm.
Dz.U. z 1994 r., nr 127, poz. 627, z późn. zm.
Dz.U. z 2002 r., nr 166, poz. 1360, z późn. zm.
Dz.U. z 2002 r., nr 169, poz. 1386, z późn. zm.
Dz.U. z 2001 r., nr 3, poz. 18, z późn. zm.
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– ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych25.
Wszystkie ustawy dotyczące ochrony środowiska wymagają jednak wydania znacznej liczby rozporządzeń wykonawczych. W dziedzinie ochrony środowiska obowiązuje kilkadziesiąt rozporządzeń regulujących zagadnienia szczegółowe. Można zauważyć, że praktyczny ciężar regulacji ochronnej spoczywa na
rozporządzeniach. Najistotniejsze dla ochrony środowiska rozporządzenia można
ująć w następujących grupach:
– rozporządzenia dotyczące procesów inwestycyjnych,
– rozporządzenia określające normy jakości środowiska oraz normy dopuszczalnych oddziaływań na środowisko,
– rozporządzenia o opłatach za korzystanie ze środowiska,
– rozporządzenia o karach pieniężnych za naruszenie wymagań ochrony środowiska,
– rozporządzenia dotyczące dokumentów, formularzy i raportów,
– rozporządzenia nadające uprawnienia organom odpowiedzialnym za nadzór nad przestrzeganiem reguł dotyczących ochrony środowiska,
– rozporządzenia w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji
o stanie środowiska naturalnego.
Źródłem prawa polskiego są także ratyfikowane umowy międzynarodowe.
Najważniejsze wiążące Polskę umowy międzynarodowe w dziedzinie ochrony
środowiska można ująć jako:
a) umowy wielostronne w dziedzinie ochrony:
– środowiska morskiego,
– klimatu, atmosfery i warstwy ozonowej,
– flory, fauny, szczególnie cennych terenów,
– przed różnymi zagrożeniami;
b) umowy dwustronne:
– układy dobrosąsiedzkie,
– specjalne umowy o ochronie środowiska,
– umowy dotyczące wód granicznych.

3. Administracyjne uregulowania
w zakresie ochrony środowiska
Dla przedsiębiorstwa produkcyjnego istotne znaczenie mają przede wszystkim bezpośrednie regulacje administracyjno-prawne oparte głównie na technologicznych standardach (zwanych też normami) dopuszczalnych poziomów emi25

Dz.U. z 2005 r., nr 167, poz. 1399, z późn. zm.
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sji zanieczyszczeń. Charakteryzują się one zróżnicowaniem regionalnym i/lub
podmiotowym. Najogólniej można je określić jako nakazy lub zakazy regulujące
sposób lub intensywność korzystania z zasobów środowiska naturalnego. Do bezpośrednich metod regulacji poziomu działalności ochronnej należą:
– standardy (normy) emisji i imisji,
– pozwolenia prawno-administracyjne,
– inne instrumenty26.
Standardy są to ustanowione przez państwo ilościowe limity:
a) emisji substancji zanieczyszczających lub uciążliwych dla otoczenia, generowanych do środowiska przez przedsiębiorstwa, określone instalacje techniczne
lub też związanych z używaniem danych produktów. Są to tzw. standardy emisji,
które obowiązują na terenie całego kraju lub dotyczą określonego przedsiębiorstwa. Najważniejsze z nich to:
– pozwolenia na wprowadzanie do powietrza pyłów i gazów,
– pozwolenia wodno-prawne, określające dopuszczalne ilości i stężenia
ścieków wprowadzanych do wody i ziemi,
– pozwolenia na składowanie odpadów,
– normy produktowe, określające dopuszczalną zawartość ekologicznie
niebezpiecznych substancji (np. chemikalia, detergenty, pestycydy czy paliwa,
smary i oleje) w określonym produkcie, a także dopuszczalne ilości zanieczyszczeń, które mogą powstać podczas używania danego produktu,
– normy technologiczne, które określają typ technologii lub urządzeń redukujących emisję, które emitent musi zainstalować;
b) dopuszczalnych koncentracji (imisji) polutantów w środowisku lub ich dopuszczalnych dawek dla środowiska naturalnego bądź środowiskowo uciążliwych
oddziaływań (np. hałas lub wibracja). Są to tzw. standardy imisji, które zostały
określone dla powietrza, wody i gleby.
Z systemem standardów ściśle wiąże się system pozwoleń prawno-administracyjnych, który najczęściej dotyczy używania określonych zasobów środowiska naturalnego lub zanieczyszczenia jego poszczególnych komponentów. Zalicza się do nich:
a) pozwolenia administracyjne:
– planistyczne, dotyczące głownie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydawane przez lokalną władzę,
– reglamentacyjne, określające zakres dozwolonego, ale szkodliwego korzystania ze środowiska naturalnego, np. wyznaczenie terenu na składowisko odpadów,
K. Górka, B. Poskrobko, W. Radecki, Ochrona środowiska, PWE, Warszawa 2001, s. 133-151; Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, red. B. Fiedor, C.H. Beck, Warszawa
2002, s. 280-290; B. Poskrobko, Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa 1998, s. 237-250.
26
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– opłatowe,
– interwencyjne – decyzje o wstrzymaniu działalności naruszającej wymagania ochrony środowiska;
b) koncesje;
c) licencje;
d) zezwolenia;
e) zgody.
Do innych instrumentów bezpośredniej regulacji należą takie rozwiązania, jak:
a) ocena działań wpływających na środowisko, uregulowana przez procedury ekologiczne opisujące sposób postępowania podczas realizacji określonych
przedsięwzięć wywierających wpływ na środowisko naturalne;
b) oceny ryzyka ekologicznego poprzez:
– nakazy, czyli wymuszenie na podmiocie określonych technologii ekologicznych,
– zakazy, które określają, jakich rozwiązań nie można stosować lub jakiej
działalności nie można podejmować,
– zalecenia ekologiczne, czyli wskazówki, co może zrobić przedsiębiorstwo, by poprawić ekologiczną sferę działalności lub włączyć się w realizację
określonego przedsięwzięcia ekologicznego;
c) obowiązek udostępniania informacji o zagrożeniach ekologicznych (formy
dostępu reguluje dział VI ustawy Prawo ochrony środowiska).
Należy jednak mieć na uwadze to, że nawet najlepsze prawo nie jest w stanie
wymusić działań proekologicznych, jeśli brak ku temu odpowiednich środków
czy technologii. Z drugiej strony wprowadzenie rozwiązań technologicznych powinno być powodowane stosowaniem odpowiednich środków prawnych, jak również właściwych instrumentów o charakterze ekonomicznym.

Podsumowanie
Ciągły wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa to coraz szerzej prowadzona proekologiczna działalność przedsiębiorstw.
Zarządzanie przedsiębiorstwem z zachowaniem trwałego i zrównoważonego
rozwoju zmusza dziś każdego menedżera w przedsiębiorstwie do:
– poszukiwania nowych metod, technik, instrumentów kierowania,
– tworzenia zasad ekorozwoju,
– opracowywania polityki i strategii ekologicznej,
– kreowania i wdrażania ciągłych usprawnień i innowacji,
– ustalania i koordynacji struktury celów,
– motywowania zachowań proekologicznych,
– analizy zmian zachodzących w nim i jego otoczeniu.
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W polskich przedsiębiorstwach brak jest jeszcze tak szerokiego i złożonego
spojrzenia na proces zarządzania, mimo iż coraz częściej wdrażane są programy
realizujące zasady zrównoważonego i trwałego rozwoju w przedsiębiorstwie, takie jak:
– „Czystsza produkcja”,
– program zarządzania środowiskowego i auditów ekologicznych EMAS,
– system zarządzania środowiskowego według standardów ISO serii 14000.
Samo wdrożenie programów proekologicznych nie gwarantuje wzrostu ani
trwałego rozwoju przedsiębiorstwa. Muszą one być poparte odpowiednimi regulacjami, które dadzą podstawy do właściwego stosowania programów (narzędzi)
zarządzania środowiskowego.
Jednakże rosnąca liczba przepisów prawa ochrony środowiska wyznacza coraz większy zakres obowiązków dla przedsiębiorstw. Proces częstych zmian prawa ochrony środowiska powoduje, że jest to niesłychanie trudny do opanowania
i stosowania gąszcz przepisów.
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Streszczenie. Coraz bardziej powszechne jest obecnie propagowanie i realizacja zasad zrównoważonego rozwoju, który polega na rozsądnym gospodarowaniu zasobami naturalnymi i rozwijaniu
form turystyki przyjaznej środowisku oraz respektującej lokalną kulturę i tworzących ją mieszkańców. Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej przyniosło znacznie większe możliwości rozwoju
mieszkańcom wsi poprzez stworzenie dodatkowych programów pomocy wspieranych ze środków
publicznych i UE.
Według danych Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w 2006 r. na Dolnym Śląsku z usług gospodarstw agroturystycznych skorzystali głównie mieszkańcy większych aglomeracji
miejskich, takich jak: Wrocław, Warszawa, Poznań, Katowice, Kraków. Artykuł zawiera wyniki badań przeprowadzonych w styczniu 2008 r. na celowo dobranej próbie respondentów w liceach ogólnokształcących, na uczelniach wyższych, w zakładach pracy, parkach i klubach na terenie Wrocławia. W badaniach posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, stosując technikę ankiety i wykorzystując kwestionariusz ankiety jako narzędzie badawcze.
Słowa kluczowe: agroturystyka, rekreacja, niekonwencjonalne formy aktywnego wypoczynku

Wstęp
Pierwsze gospodarstwa agroturystyczne zaczęły powstawać w Polsce w latach 90. XX w. Ich dynamiczny przyrost jest zarówno dowodem na popularność
tej formy wypoczynku wśród turystów, jak na jej opłacalność dla właścicieli gospodarstw. „Pierwsze formy zorganizowanego wypoczynku na wsi wprowadziła
w Polsce w 1937 roku Spółdzielnia Turystyczno-Wypoczynkowa »Gromada«.
Działania te kontynuowano w okresie powojennym pod nazwą »wczasy pod gru-
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szą«”1. Była to forma wypoczynku pierwotnie adresowana do dzieci i ubogich
rodzin z Łodzi. „Po II-ej wojnie światowej obok »wczasów pod gruszą«, rozwinął się ruch pod hasłem »Jabłońscy zapraszają Matysiaków« i wówczas powstało
wiele tzw. wsi turystycznych”2.
Na początku lat 70. rząd Edwarda Gierka rozpoczął realizację programu „wsi
letniskowych”, który miał być próbą odejścia od zamkniętej turystyki grupowej
i otwarcia się na turystykę indywidualną, która w państwach zachodnich była
coraz bardziej popularna. Wygospodarowane kredyty w wysokości 150 mln zł
przeznaczono na tworzenie miejsc noclegowych i modernizację infrastruktury
wypoczynkowej w gospodarstwach indywidualnych, a także na remonty obejść,
zakładanie ogródków kwiatowych i warzywnych, propagowanie hodowli drobiu,
uprawy warzyw i owoców na potrzeby wczasowiczów oraz kursy przyrządzania
posiłków gościom, co miało się przełożyć na promocję konsumpcji indywidualnej zamiast ośrodkowych lub zakładowych stołówek. Pomocą tą objętych zostało
około trzystu wsi, które uznano za atrakcyjne turystycznie3.
Rozwój agroturystyki w Polsce w zależności od regionów przebiega w różnym
tempie. Niewątpliwie są to obszary o najwyższej atrakcyjności turystycznej, bogatych walorach wypoczynkowych, a także przyrodniczych, antropogenicznych
i krajoznawczych. Warto również wspomnieć, że są one położone w nadzwyczaj
atrakcyjnych terenach i często stanowią część parków narodowych, krajobrazowych lub rezerwatów przyrody. Tereny te cechuje ponadto niski stopień urbanizacji, co sprzyja podtrzymaniu lub poprawie stanu środowiska przyrodniczego4.
Można przypuszczać, że na Dolnym Śląsku właśnie te względy zadecydowały o sukcesie i dynamicznym rozwoju agroturystyki, zdobywającej popularność
zwłaszcza wśród osób ceniących spokój, bliski kontakt z naturą i aktywny wypoczynek.
Według danych Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w 2006 r.
na Dolnym Śląsku z usług gospodarstw agroturystycznych skorzystało ok. 120 tys.
turystów. Goście pochodzili w większości z dużych aglomeracji miejskich, takich
jak: Wrocław, Warszawa, Poznań, Katowice, Kraków. Turyści zagraniczni stanowili ok. 15% ogółu odwiedzających – byli to głównie Niemcy i Holendrzy5.
Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej stworzyło mieszkańcom wsi możliwość skorzystania z programów uniijnych, których celem jest walka z bezrobociem, promowanie przedsiębiorczości i rozwój alternatywnych źródeł dochodu,
K. Młynarczyk, Agroturystyka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2002, s. 10.
E. Gurgul, Agroturystyka jako element rozwoju i promocji regionu, Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2005, s. 7.
3
P. Sowiński, Wakacje w Polsce Ludowej. Polityka władz i ruch turystyczny (1945-1989), Instytut Studiów Politycznych PAN, TRIO, Warszawa 2005, s. 184-185.
4
http://www.jezioro.com.pl/artykuly.html?id=21 [12.01.2008].
5
http://www.dodr.pl/IV/7/2/7.htm [12.01.2008].
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których przykładem może być agroturystyka6. „Turystyka wiejska, stanowiąca
fundamentalny element polityki rozwoju terenów wiejskich, jest bardzo ważnym i komplementarnym składnikiem strategii tego rozwoju oraz odgrywa specjalną rolę w planowaniu przestrzennym”7. Obecnie wiele krajów europejskich,
wśród których można wymienić Austrię, Niemcy, Irlandię czy Wielką Brytanię,
postrzega turystykę wiejską jako istotny czynnik ożywiający gospodarkę lokalną,
toteż dla podkreślenia jej rangi określono ją mianem przemysłu przyszłości8.
Obecnie agroturystyka zdobywa coraz więcej zwolenników. Z jednej strony
pozwala zbliżyć się swoim uczestnikom do natury, propaguje zdrowy styl życia
i pozwala na realizację aktywnych form wypoczynku, z drugiej zaś – dostarcza
środków do życia mieszkańcom wsi, którzy w przeciwnym wypadku nie byliby
często w stanie utrzymać swoich gospodarstw.
Współczesny gość gospodarstwa agroturystycznego, oprócz indywidualnego
traktowania, oczekuje także ciekawej usługi, która będzie spełniała jego oczekiwania związane z zaspokojeniem potrzeby aktywnego ruchowo wypoczynku.
Mianem rekreacji ruchowej można określić różne zajęcia związane z aktywnością fizyczną – sportowe, turystyczne, rekreacyjne, podejmowane dobrowolnie
w czasie wolnym w celach wypoczynkowych, dla odnowy sił, rozwoju własnej
osobowości, dla przyjemności, w celu samorealizacji lub w ujęciu bardziej instrumentalnym – dla poprawienia sylwetki czy też podniesienia poziomu sprawności
fizycznej9
Coraz częściej uczestnik wypoczynku poszukuje takich form aktywności,
które będą stanowiły dla niego dodatkowe wyzwanie związane z wysiłkiem fizycznym, rozwojem określonych umiejętności, rywalizacją, ale także ze współdziałaniem w grupie. Wiele osób chętnie bierze udział w zajęciach rekreacyjnych
dostarczających mocnych wrażeń.

1. Założenia, cele i pytania badawcze
Niniejszy artykuł przedstawia badania nad opinią uczestników usług agroturystycznych na temat znaczenia oferty zajęć rekreacji ruchowej w działalności
gospodarstw agroturystycznych.
Celem pracy była diagnoza usług gospodarstw agroturystycznych w zakresie
rekreacji ruchowej w opinii byłych i potencjalnych uczestników wypoczynku.
6
M. Książyk, Rozwój agroturystyki na obszarach wiejskich, „Biuletyn Informacyjny Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa” 2005,
nr 7-8, s. 11.
7
Ibidem, s. 52.
8
Ibidem.
9
R.D. Tauber, W. Siwiński, Metodologia badań w dziedzinie rekreacji i turystyki, Wyższa
Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii, Poznań 1999, s. 88.
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Pytania badawcze:
1. Jakie skojarzenia wywołuje obecnie agroturystyka wśród badanych respondentów?
2. Jakie znaczenie ma oferta zajęć z zakresu rekreacji ruchowej w podnoszeniu atrakcyjności gospodarstw agroturystycznych w opinii byłych i potencjalnych
uczestników wypoczynku?
3. Które formy aktywności ruchowej stanowią największą atrakcję w opinii
uczestników wypoczynku w gospodarstwie agroturystycznym?

2. Metody i materiał badawczy
W celu poznania faktów, zjawisk i procesów dla potrzeb niniejszych badań
posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, wykorzystując technikę ankiety
środowiskowej, anonimowej. Podstawowe narzędzie badawcze stanowił kwestionariusz ankiety badający postawy, determinanty i zainteresowania mieszkańców
Wrocławia związane z ich uczestnictwem w agroturystyce. Badania przeprowadzono w styczniu 2008 r. na celowo dobranej próbie 106 osób. Były to osoby
mieszkające lub stale przebywające we Wrocławiu, należące do różnych grup
wiekowych. Badania miały miejsce w liceach ogólnokształcących, na uczelniach
wyższych, w zakładach pracy, parkach i klubach na terenie Wrocławia.

3. Analiza wyników badań
Przyjęto, że grupę potencjalnych klientów gospodarstw agroturystycznych
będą stanowić osoby mieszkające lub stale przebywające we Wrocławiu. Wybór
ten był związany z tym, że Wrocław jest zamieszkiwany przez ponad 600 tys.
mieszkańców, dla których miasto stanowi dobrą bazę wypadową w niezwykle
atrakcyjny region Sudetów, gdzie znajduje się wiele gospodarstw agroturystycznych.
W badaniach wzięło udział 106 osób. Była to próba o doborze celowym, składająca się z uczniów liceów ogólnokształcących, studentów uczelni wyższych,
osób pracujących w różnym wieku oraz emerytów. Średni wiek badanych wyniósł
35,6 lat.
Większość respondentów zadeklarowała wykształcenie średnie (54%) i wyższe
(26%). Wyjątek stanowiła grupa licealistów, która w całości miała wykształcenie
podstawowe. Badania nad stanem rodzinnym badanych osób wykazały, iż ponad
połowa z nich nie pozostaje w żadnym związku (51%) i dotyczy to przede wszystkim grupy licealistów oraz studentów. Największy procent osób pozostających
w związkach odnotowano wśród pracujących.
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2/3 badanych zadeklarowało wykonywanie pracy umysłowej, 16% wykonuje
pracę umysłowo-fizyczną, dalsze 16% nie wykonuje żadnej pracy, natomiast 2%
wykonuje pracę fizyczną. Grupę o najwyższych dochodach stanowią osoby pracujące. Licealiści nie posiadają własnych dochodów, natomiast w grupie studentów własne dochody deklaruje 44% ankietowanych.
Średnio najwięcej czasu na naukę lub pracę poświęcają licealiści – ponad
40 godzin tygodniowo. Studenci przeznaczają na ten cel nieco poniżej 30 godzin,
osoby pracujące – 36 godzin, a najwięcej czasu mają emeryci, którzy pracują
lub uczą się przeciętnie 6 godzin w tygodniu.
Blisko połowa ankietowanych (47%) prawie zawsze dysponuje weekendami
wolnymi od pracy zawodowej i nauki, 45% ma wolne weekendy od czasu do czasu, a 8% w ogóle nimi nie dysponuje.
Deklarując ulubione zajęcia w wolne weekendy, ankietowani mogli udzielić
od 1 do 3 odpowiedzi. Większość z nich przeznacza weekendy na wypoczynek
bierny w domu (62%), zaś 56% osób spędza wolny czas, korzystając z miejskich
rozrywek kulturalnych i towarzyskich (rys. 1). Aktywny wypoczynek poza miastem lub w mieście preferuje ok. 30% ankietowanych. Jako „inne” deklarowane
są takie czynności, jak: sprzątanie, robienie zakupów, pranie, prasowanie, gotowanie, ale także pilotowanie wycieczek.
Na wyjazdy wypoczynkowe trwające od jednego do trzech dni ankietowane
osoby udają się najczęściej kilka razy w roku (58%), przy czym są to głównie
bierny wypoczynek w domu
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Rysunek 1. Rodzaje aktywności badanych osób w wolne weekendy
Źródło: opracowanie własne.
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studenci i osoby pracujące. Rzadko zdarza się wyjeżdżać badanym raz w miesiącu
lub częściej (10%). 1/10 badanych w ogóle nie realizuje wyjazdów wypoczynkowych trwających do trzech dni.
Na wyjazdy wypoczynkowe trwające dłużej niż trzy dni raz w roku wyjeżdża
41% badanych, dwa razy w roku – 27%, a częściej niż dwa razy w roku – 25%.
Badani, którzy nie wyjeżdżają na wypoczynek trwający dłużej niż trzy dni, to
głównie emeryci (7%).
Ulubioną porą roku na wyjazdy urlopowe dla 88% badanych jest lato. W zimie na urlop wyjeżdża 28%. Podobną popularnością cieszą się wyjazdy w porze
wiosennej i jesiennej, które odpowiadają łącznie ok. 40% badanych. Większość
osób w każdej z badanych grup chciałaby wypoczywać czynnie (70%).
Na wypoczynek weekendowy respondenci wyjeżdżają najczęściej w grupach
przyjaciół, następnie z rodziną i partnerami. W przypadku wyjazdów urlopowych
również najpopularniejsze są wyjazdy z przyjaciółmi, ale częste są też wyjazdy
z rodziną.
Informacje o ofercie turystycznej ankietowani zdobywają głównie za pomocą Internetu i za pośrednictwem znajomych. Kolejnymi skutecznymi źródłami
przekazu informacji okazały się foldery i ulotki w biurach informacji turystycznej
(22%) oraz reklama w czasopismach turystyczno-sportowych (17%).
Wybierając miejsce wypoczynku urlopowego, 36% badanych nie kieruje się
jego prestiżem, lecz względami praktycznymi i miłą atmosferą. Prestiż miejsca
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Rysunek 2. Wyjazdy krajowe a zagraniczne
Źródło: opracowanie własne.
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ma średnie znaczenie dla 46% badanych, wpływając częściowo na ich decyzje dotyczące wyboru miejsca wypoczynku. Dla pozostałych 18% prestiż ma znaczenie
podstawowe i jest głównym kryterium wyboru miejsca na wypoczynek urlopowy.
Ta grupa najczęściej spędza urlop na wyjazdach zagranicznych. Spośród wszystkich ankietowanych prestiż miejsca wypoczynku ma największe znaczenie dla
studentów.
Rozważając zasięg wyjazdów urlopowych, 65% ankietowanych jako cel swoich podróży wybiera Polskę, a 35% decyduje się na wyjazdy zagraniczne (rys. 2).
Coraz więcej osób w Polsce na miejsce wypoczynku wybiera wieś. Wśród
ankietowanych 20% przyznało, że przynajmniej raz zatrzymało się w gospodarstwie agroturystycznym. Kolejne 24% wielokrotnie decydowało się na ten rodzaj
wypoczynku.
Na pytanie: Czy zamierzają Państwo skorzystać z wypoczynku w gospodarstwie agroturystycznym w przyszłości? jednoznacznie negatywnej odpowiedzi
udzieliło jedynie 5% badanych. Pozostali respondenci są zdecydowani na pobyt
w gospodarstwie agroturystycznym lub jeszcze nie podjęli decyzji (rys. 3). Ta
ostatnia grupa jest przedmiotem zainteresowania organizatorów agroturystyki,
którzy mogą ją pozyskać przez odpowiednio sprecyzowaną ofertę, szczególnie
w zakresie rekreacji ruchowej i turystyki aktywnej.
60

liczba badanych osób

50
40
30
20
10
0
tak
licealiœci

nie
studenci

jeszcze nie wiem
pracuj¹cy

emeryci

Rysunek 3. Plany dotyczące wyjazdów agroturystycznych
Źródło: opracowanie własne.

Skojarzenia, jakie wywołuje w osobach badanych agroturystyka, są przeważnie pozytywne i podobne we wszystkich grupach wiekowych (rys. 4). Zdecydowana większość respondentów kojarzy wypoczynek w gospodarstwie agrotury-
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stycznym z bliskim kontaktem z naturą, z gościnnością oraz mile i pożytecznie
spędzonym czasem wolnym. Warto zwrócić uwagę, iż znacząca część ankietowanych kojarzy ofertę agroturystyczną również z wieloma atrakcjami, z których
mogą skorzystać w czasie wolnym.
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Rysunek 4. Skojarzenia związane z agroturystyką
Źródło: opracowanie własne.

Do wypoczynku w gospodarstwie agroturystycznym najbardziej przekonałoby respondentów jego atrakcyjne położenie (58%), atrakcyjna cena (55%) oraz
sympatyczni gospodarze (49%). W przypadku innych czynników, które skłoniłyby badane osoby do odwiedzenia gospodarstwa agroturystycznego, była zdrowa
żywność, wysoki standard pomieszczeń oraz możliwość uczestniczenia w pracach gospodarstwa (rys. 5).
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Rysunek 5. Czynniki zachęcające do agroturystyki
Źródło: opracowanie własne.

Warto zwrócić także uwagę na respondentów (14%), którzy chętnie wybraliby wypoczynek w gospodarstwie agroturystycznym, gdyby gospodarze stworzyli
im możliwość udziału w kursach nauki dyscyplin rekreacyjno-sportowych, takich
jak: narciarstwo, kolarstwo górskie, jazda konna i wspinaczka. Istnieje również
zapotrzebowanie na warsztaty fotograficzne, aktorskie, kulinarne i plastyczne.
Badania ankietowe wykazały, że nowatorskie formy zajęć rekreacyjno-ruchowych cieszą się dużą popularnością wśród uczestników wypoczynku w gospodarstwach agroturystycznych. Ankietowani stwierdzili, że najbardziej atrakcyjne są
parki linowe, labirynty z kukurydzy, paintball, bezkrwawe safari, bushcraft oraz
towarzyskie gry sportowe.
Wiele z proponowanych dyscyplin wymaga dobrej kondycji, sprawności fizycznej, jak również odwagi, dlatego aktywności te są częściej wybierane przez
osoby młode (rys. 6). Wśród propozycji respondentów dotyczących stworzenia
nowych atrakcji znalazły się plenery malarskie oraz podziemne trasy turystyczne.
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W przypadku odpowiedzi „żadne” argumentami były brak środków finansowych
oraz zaawansowany wiek.
Zdecydowana większość respondentów (80%) jest zdania, że warto zapłacić za dodatkowe usługi w gospodarstwie agroturystycznym, jeśli miałoby się
to przełożyć na ich lepszą jakość i szerszy wybór. Tendencja ta jest wyraźna we
wszystkich grupach wiekowych.
Przebywanie w gospodarstwie agroturystycznym wiąże się również z próbowaniem tradycyjnej wiejskiej kuchni. Na pytanie o preferowaną formę wyżywienia 64% respondentów opowiedziało się za wyżywieniem oferowanym przez
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Rysunek 6. Atrakcyjność wybranych form aktywności
Źródło: opracowanie własne.
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gospodarzy. Z wyżywienia w okolicznych lokalach gastronomicznych skorzystałoby 13% badanych. Ostatnia grupa, preferująca samodzielne przyrządzanie posiłków, stanowi 23% ogółu, a jej najliczniejszą podgrupą są studenci.

Podsumowanie i wnioski
Wyniki badań sondażowych przeprowadzonych wśród osób mieszkających
lub stale przebywających we Wrocławiu pozwoliły na zdiagnozowanie popytu na
ofertę agroturystyczną, a także na określenie kierunku pożądanych zmian w tym
zakresie.
Skojarzenia ankietowanych na temat agroturystyki są bardzo pozytywne. Wypoczynek w gospodarstwie agroturystycznym nie jest już łączony z zaściankowością, nudą czy straconym czasem, większość ankietowanych kojarzy obecnie
agroturystykę z naturą, gościnnością, atrakcyjnością oraz pożytecznie spędzonym
czasem wolnym.
Najbardziej atrakcyjnymi formami aktywności ruchowej w gospodarstwach
agroturystycznych są oferty, które wymagałby od jej uczestników dodatkowego
zaangażowania, związanego m.in. z wysiłkiem fizycznym, rozwojem określonych
umiejętności, rywalizacją, ale także ze współdziałaniem w grupie.
Za najatrakcyjniejsze formy aktywności ruchowej respondenci uznali park
linowy, labirynty z kukurydzy, paintball, bezkrwawe safari, bushcraft oraz towarzyskie gry sportowe.
Analiza materiału badawczego pozwoliła na sformułowanie następujących
wniosków:
1. Rozważając wyjazdy urlopowe, znaczna część ankietowanych (65%) jako
cel podróży wybrała Polskę.
2. Zdecydowana większość respondentów (95%) stwierdziła, iż w niedalekiej przyszłości zamierza skorzystać z usług gospodarstwa agroturystycznego.
3. Wśród najczęściej wybieranych atrakcji przyciągających uwagę gości gospodarstw agroturystycznych, takich jak: ciekawe położenie, zachęcająca cena,
sympatyczni gospodarze, pojawiła się również chęć uczestniczenia w kursach nauki dyscyplin rekreacyjno-sportowych (14%).
4. Aż 80% badanych zadeklarowało, że byliby gotowi zapłacić dodatkowo za
usługi rekreacyjne, gdyby miało się to przełożyć na ich szerszy wybór i wyższą
jakość.
Badania potwierdziły, iż poszerzenie oferty w zakresie rekreacji ruchowej
o kolejne, szczególnie nowatorskie formy jest szansą dla gospodarstw agroturystycznych na zwiększenie swojej atrakcyjności i pozyskanie nowych klientów,
gdyż zainteresowanie takim rodzajem wypoczynku jest duże.
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Rzetelnie przygotowana oferta usług w zakresie rekreacji ruchowej czy turystyki aktywnej, wyróżniająca się spośród okolicznych atrakcji innowacyjnością,
profesjonalizmem obsługi i dobrym public relations, stanie się głównym środkiem promocji dla aktualnych i potencjalnych zwolenników tej formy aktywnego
wypoczynku. Ponadto uzyskana jakość i atrakcyjność oferty będzie służyć utrzymaniu pozycji lidera na tym ciekawym rynku usług.
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Zrównoważony hotel

Streszczenie. Hotelarstwo, podobnie jak każdy inny sektor gospodarczy, może wywoływać
uciążliwe skutki dla środowiska gospodarczego, społecznego i przyrodniczego. Dlatego też powinno wdrażać zasady i cele zrównoważonego rozwoju. Jest to szczególnie istotne z uwagi na bardzo
szybki rozwój turystyki i hotelarstwa. W artykule przedstawiono na przykładach obecne kierunki
zrównoważonego rozwoju hotelarstwa, a także w sposób syntetyczny ujęto wielowymiarową istotę
koncepcji hotelu zrównoważonego.
Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, oddziaływanie hoteli

Wstęp
Hotelarstwo, podobnie jak każdy inny sektor gospodarczy, może wywoływać
uciążliwe skutki dla środowiska gospodarczego, społecznego i przyrodniczego.
Dlatego też powinno wdrażać zasady i cele zrównoważonego rozwoju (sustainable development)1. Jest to obecnie szczególnie ważne z uwagi na bardzo szybki
rozwój turystyki, a tym samym hotelarstwa na całym globie. Oznacza to, że kategoria zrównoważonego hotelu, określanego często jako „zielony”, „przyjazny
środowisku” bądź „ekologiczny”, powinna być nie tylko koncepcją, ale zasadą
wdrażaną w życie.

1
R. Janikowski, Wymiary zrównoważonego rozwoju. Rozwój lokalny, gospodarka przestrzenna, zdrowie środowiskowe, innowacyjność, Wyd. WSB, Wrocław – Poznań 2010.
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1. Zrównoważony rozwój hotelarstwa
Kierunki zrównoważonego rozwoju hotelarstwa w syntetycznej formie i pragmatycznym wyrazie przedstawiają poniższe przykłady. Statki wycieczkowe to
swoisty hotel, a na przykładzie rozwiązań wprowadzanych na statkach armatora
włoskiego COSTA można dostrzec, jaka jest tendencja w całym sektorze hotelarstwa. Z kolei „zielony hotel” może być rozumiany nie tylko metaforycznie,
ale dosłownie, gdyż wykorzystuje znane od dawna, proenergetycznie rozwiązania
zielonego dachu. Z uwagi na inne innowacyjne rozwiązanie można mówić o hotelu zielonym w dwójnasób.
Sustensywne pływające miasteczka/hotele
Wycieczkowce (cruises), będące de facto małymi kilkutysięcznymi miasteczkami, mogą być
i są bardzo uciążliwe dla środowiska, szczególnie dla środowiska morskiego. Jednak także tutaj następuje wyraźny sustensywny zwrot. Przykładem mogą być działania włoskiego armatora
wycieczkowców COSTA. Na jego statkach używane są talerze i kubki wykonane z biodegradowalnych materiałów, a plastikowe patyczki do oliwek oraz parasolek koktajlowych zastąpiono
patyczkami z drewna. Wycofuje się też jednostkowo opakowane rzeczy jednorazowego użytku,
takie jak: sosy, marmoladę czy mydło.
Statki armatora COSTA większość wody pozyskują z morza, która jest następnie odsalana.
W ten sposób uzyskuje się 73% potrzebnej wody. Jest to o tyle istotne, że przeciętne zużycie wody
przez wycieczkowiczów wynosi 240 litrów na osobę dziennie (dane z 2007 r.). Woda z łazienek
jest poddawana oczyszczaniu mikrobiologicznemu i wydalana do morza w odległości co najmniej
12 mil morskich, a nie 4 mil morskich, jak to reguluje obecnie prawo.
Statek tego armatora „Costa Luminosa” jest pierwszym we Włoszech i jednym z pierwszych
na świecie, który może być określany jako cold ironing, czyli statek pozyskujący energię elektryczna z lądu w trakcie cumowania w porcie, mając wyłączone własne silniki napędzane ropą.
Armator wypełnia także zintegrowany certyfikat „Best 4” nadawany przez RINA*, który obejmuje certyfikaty:·społecznej odpowiedzialności (SA 8000), zarządzania środowiskowego (UNI EN
ISO 14001), bezpieczeństwa i higieny pracy (OHSAS 18001) oraz jakości (UNI EN ISO 9001).
Wszystkie załogi statków są odpowiednio wyszkolone i przestrzegają zasad 4×R (reduction,
reuse, recovery, recycling). Ponadto na lądzie armator współpracuje przede wszystkim z firmami
posiadającymi odpowiednie standardy oraz przestrzegającymi reguł sustensywnego rozwoju.
* Firma zajmująca się certyfikacją i klasyfikacją statków (www.rina.org).
Źródło: Viaggi Eco-sostenibili La Dolce Vita Anno 9, N. 17, magazyn informacyjny włoskiego armatora
COSTA.

Przedsiębiorcy sektora turystycznego zaczynają doceniać istotę zrównoważonego działania swoich przedsiębiorstw. Dotyczy to także sektora hotelarskiego,
zarówno w wielu krajach świata, jak i w Polsce. Potwierdzają to badania prowadzone w lutym 2010 r. przez portal Hotelarz. Ponad 50% obiektów hotelowych
w Polsce ma już jakieś rozwiązanie/rozwiązania proekologiczne, a kolejne 20%
obiektów będzie miało takie w przyszłości (rys. 1).
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Ritz-Carlton otwiera zielony hotel w Stanach
12 października 2009 r.
Grupa hoteli Ritz-Carlton otworzyła właśnie swój pierwszy zielony hotel z certyfikatem
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) w Charlotte w Płn. Karolinie
(USA).
Hotel Ritz-Carlton Charlotte liczy 146 pokoi. Aby utrzymać izolację budynku i zachować odpowiednią temperaturę powietrza, jego dach pokryty jest roślinnością. Hotel posiada również
wewnętrzny system oczyszczania wody, a uniformy dla personelu uszyte są z tkaniny, która
powstała w wyniku recyklingu plastikowych butelek.
Źródło: http://www.hotelnews.pl/ritz-carlton-otwiera-zielony-hotel-w-stanach/ [22.11.2011].
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Rysunek 1. Wyniki badań polskich przedsiębiorców przez portal Hotelarz w lutym 2010 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze strony http://www.e-hotelarz.pl/artykul/21390/Zielone_hotele.html [10.10.2010].

Badania te potwierdzają zauważone wcześniej działania sektora hotelarskiego. Kieruje się on nie tylko względami proekologicznymi, ale dostrzega relację
pomiędzy ekologicznymi działaniami sprawczymi a pozytywnymi skutkami ekonomicznymi2.

2. Popyt na zrównoważone usługi hotelarskie
Ze strony popytowej również następuje wyraźny wzrost presji na sektor hotelarski, by stosował rozwiązania prośrodowiskowe. Potwierdzają to badania ankietowe przeprowadzone w 2010 r. wśród gości hotelowych sieci Starwood Hotels & Resorts w Polsce (ramka).
P. Bohdanowicz, Świadomość ekologiczna w hotelarstwie europejskim. Analiza ankiet.
Wstępna wersja sprawozdania, Department of Energy Technology, Royal Institute of Technology,
Stockholm 2003; idem, Turystyka a świadomość ekologiczna, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2006.
2
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Wyniki badań preferencji ekologicznych gości hotelowych
sieci Starwood Hotels & Resorts w Polsce w 2010 r.
Sieć Starwood Hotels & Resorts przepytała 500 gości nocujących w sześciu polskich obiektach sieci w styczniu 2010 r. na temat ekologii. W ankiecie wzięło udział 36% Polaków i 64%
obcokrajowców (głównie z Europy), którzy podróżują co najmniej raz na kwartał. Aż 94% osób
ankietowanych zadeklarowało, że ekologia ma dla nich znaczenie, a 84% przyznało, że w życiu
codziennym postępuje w sposób ekologiczny. Znaczna część ankietowanych, bo aż 83% gości
hoteli Sheraton, Westin i Le Meridien Bristol, zwraca uwagę na rozwiązania ekologiczne oferowane przez firmy, przy czym częściej są to mężczyźni – 58% odpowiedzi. Z badań wynika też, że
68% gości sieci pracuje dla firm, które preferują dostawców dbających o środowisko naturalne.
W większości przypadków w firmach tych zatrudnieni są obcokrajowcy – 67% odpowiedzi pozytywnych. Pozytywnym aspektem analizy jest to, że dla 52% ankietowanych wdrożone przez hotel
inicjatywy ekologiczne mogą być czynnikiem decydującym o wyborze obiektu.
W tym przypadku ma to większe znaczenie dla Polaków (69% odpowiedziało pozytywnie na
to pytanie) oraz osób w przedziale wiekowym 26-45 lat (67% odpowiedzi). Ankietowani goście
sieci w szczególności doceniają program „Zielony pokój”, umożliwiający zmianę pościeli i ręczników na żądanie gości (70% ankietowanych wskazało na tę inicjatywę), używanie przez hotel
detergentów łagodnych dla środowiska (53%) oraz możliwość segregacji śmieci (45%). „Badania
te jasno obrazują znaczenie, jakie dla ludzi ma ekologia. Nasza sieć dostrzegła to już kilka lat temu
i stąd nasze hotele wdrożyły wiele inicjatyw, które pozwalają nam prowadzić operacje w sposób
przyjazny środowisku. Natomiast muszę przyznać, że już od kilku lat nie dziwią mnie pytania
gości dotyczące tego, czy nasze lodówki nie emitują freonu do atmosfery, zanim podejmą decyzję
o wyborze hotelu” – mówi Iva Trifonov, dyrektor generalna hotelu Sheraton w Sopocie. Starwood
Hotels & Resorts jest firmą, która aktywnie działa na rzecz ochrony środowiska. Polityka ta została wprowadzona ponad 10 lat temu poprzez program „Zielony pokój”, który budził wtedy wiele
kontrowersji. „Jak to możliwe, że luksusowy hotel nie będzie zmieniał pościeli każdego dnia,
a w owym czasie pościel była zmieniana nawet 2 razy dziennie? Okazało się jednak, że inicjatywa
ta została przyjęta z ogromnym entuzjazmem przez gości” – powiedział Marco Foelske, dyrektor
generalny hotelu Sheraton Poznań. Jest to najbardziej ekologiczny hotel sieci Starwood w Polsce.
Został on także wyróżniony na arenie międzynarodowej w regionie Europy, Afryki i na Bliskim
Wschodzie.
Oprócz inicjatyw realizowanych przez wszystkie hotele w Polsce Sheraton Poznań jako
pierwszy wprowadził dwa innowacyjne projekty. Wspólnie z przedsiębiorstwem Remondis wdrożył program sortowania odpadów i ich właściwego zagospodarowania oraz umożliwił segregację
śmieci gościom. Hotel nawiązał również współpracę z Philips Lighting Poland i zdecydował się
rozpocząć pierwszy etap wdrażania programu przechodzenia na energooszczędne rozwiązania
oświetleniowe. W hotelu zainstalowano m.in. oszczędne diodowe źródła światła (Philips MasterLED) oraz oprawy oświetleniowe.
„Przeprowadzony na zlecenie sieci Starwood audyt oświetleniowy w naszym hotelu wykazał
potencjał rocznych oszczędności energii w wysokości ok. 70 tys. zł, przede wszystkim dzięki
wykorzystaniu energooszczędnych rozwiązań oświetlenia LED-owego” – dodaje Marco Foelske
z hotelu Sheraton Poznań.
Wśród inicjatyw ekologicznych wprowadzonych przez sieć Starwood Hotels & Resorts znajdują się m.in.: zielone patrole – zespoły, które dbają o wdrażanie przedsięwzięć proekologicznych
w hotelach; segregacja niebezpiecznych odpadów (świetlówki, baterie, sprzęt elektroniczny) – odpady te są również zbierane od pracowników; zbiórka materiałów do ponownego przetworzenia
(szkło, papier, olej etc.); oszczędzanie wody poprzez zainstalowanie na bateriach mieszaczy wody
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z powietrzem oraz modernizacja systemu uzdatniania wody, dzięki czemu zużycie wody w pokojach gościnnych zmniejszyło się o 40%; oszczędzanie energii elektrycznej w wyniku sukcesywnej wymiany żarówek na układy energooszczędne; monitoring i ustalanie harmonogramu pracy
urządzeń wentylacyjnych w zależności od zapotrzebowania; używanie detergentów przyjaznych
środowisku; program „Zielony pokój”, zachęcający gości do powtórnego używania ręczników
i pościeli. Ponadto wszystkie polskie hotele sieci regularnie uczestniczą w akcji „Godzina dla
Ziemi”, podczas której gaszone są światła we wszystkich publicznych miejscach obiektów, a używane wyłącznie świece.
Źródło: Agnieszka Róg-Skrzyniarz, dyrektor ds. PR, Starwood Hotels & Resorts na Polskę, cyt. za: http://
blog.4hotele.pl/rozwiazania-ekologiczne-a-wybor-hotelu/ [21.01.2012].

3. Systemy zarządzania i certyfikacji
Sektor hotelarstwa włącza do swojej strategii społeczną odpowiedzialność
biznesu. Według normy ISO 26000 jest to odpowiedzialność organizacji za wpływ
jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko przez przejrzyste i etyczne zachowanie, które:
– przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, zdrowia i dobrobytu społeczeństwa,
– uwzględnia oczekiwania interesariuszy,
– jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami zachowania,
– jest spójne z organizacją i praktykowane w jej relacjach.
Innymi słowy, odpowiedzialny biznes to: wiarygodność, współpraca, solidność, uczciwość, zarządzanie odpowiedzialnością i zaufanie.
Przykładem hotelu społecznie odpowiedzialnego jest Radisson Blu, który
działa na rzecz społeczeństwa lokalnego przez wspieranie organizacji charytatywnych, zwiększenie zamówień w firmach działających na miejscowym rynku
oraz prowadzenie działań proekologicznych.
Spośród wielu inicjatyw, których celem jest kształtowanie zrównoważonego podmiotu gospodarczego, warto wskazać na Global Compact – inicjatywę
Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych Kofiego Annana, ogłoszoną
w 1999 r. Zaproponował on, by biznes, przede wszystko korporacje ponadnarodowe, w tym korporacje hotelarskie, kierowały się w swej działalności 10 fundamentalnymi zasadami.
Zasadami Global Compact są:
a) prawa człowieka
Zasada 1. Popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez
społeczność międzynarodową.
Zasada 2. Eliminacja wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez
firmę.
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Radisson Blu Hotel – biznes zorientowany społecznie
Występy lokalnych artystów, efektowne meble recyclingowe, bar wykonany z 5000 butelek
wody mineralnej, oryginalne dekoracje wykonane przez projektantów z krakowskiej ASP. Czerwcowe spotkanie pod hasłem „Blu Loves Green” było niezapomnianą lekcją ekologii dla partnerów biznesowych hotelu Radisson Blu w Krakowie. Zmniejszenie zużycia energii, stała kontrola
zużycia wody, zwiększenie liczby dostawców lokalnych to tylko niektóre cele na rok 2010, jakie
w ramach strategii społecznej odpowiedzialności biznesu wyznaczył sobie Radisson Blu Hotel
w Krakowie.
Hotel społecznie odpowiedzialny: „W Radisson Blu Kraków biznes rozumiany jest nie tylko
jako cele komercyjne, osiągane poprzez świadczenie najwyższej jakości usług dla przybywających tu gości” – mówi Nino Rosenlund, dyrektor generalny hotelu. „Widzimy w biznesie znacznie
więcej – to także wszelka działalność, która pozwala nazywać nas firmą odpowiedzialną społecznie”. Przyjęta w 2010 r. strategia to dla krakowskiego Radisson Blu podstawa wyznaczająca kierunki działań na wszystkich płaszczyznach funkcjonowania. Główną rolę pełnią w niej założenia
związane z ochroną środowiska i zaangażowanie w życie społeczeństwa lokalnego. W ramach
strategii społecznej odpowiedzialności biznesu hotel wyznaczył sobie cele, które konsekwentnie
realizuje.
Wspieranie społeczeństwa lokalnego: Hotel działa na rzecz społeczeństwa lokalnego m.in.
poprzez wspieranie organizacji charytatywnych oraz zwiększanie zamówień w firmach działających na miejscowym rynku. Obecnie aż 80% dostawców żywności to firmy lokalne. Oprócz tego
jest tu produkowanych 50% produktów spożywczych używanych w hotelu. Na rok 2010 Radisson
Blu Kraków planuje dalsze zmniejszenie dostaw z firm spoza regionu (w 2009 r. było ich 18)
o dodatkowe 15%.
Działania proekologiczne: W Radisson Blu Kraków już od wielu lat funkcjonuje dokładna,
zgodna z rygorystycznymi normami segregacja odpadów. Prowadzona jest także szczegółowa
kontrola zużywanych materiałów, takich jak papier, tonery do drukarek, produkty żywnościowe, oleje. Zamawiane są wyłącznie produkty pakowane w duże, ekologiczne pojemniki zbiorcze,
hotel wykorzystuje też szklane butelki na wodę wielokrotnego użytku. Jako klucze do pokoju
goście otrzymują karty magnetyczne, które uruchamiają prąd. To tylko niektóre przykłady działań.
W 2010 r. Radisson Blu Kraków przewiduje dalsze zmniejszenie zużycia energii, m.in. poprzez
zamontowanie na każdym piętrze świetlówek energooszczędnych. Pod uwagę brany jest także
montaż kolektorów słonecznych oraz wyposażenie pokojów w czujniki wyłączające klimatyzację
w momencie otwarcia okna. Planowane jest też przynajmniej 5-proc. zmniejszenie ilości niewykorzystanej żywności, podobny spadek poziomu zużycia papieru i tonerów do drukarek, a także
ograniczenie używania stężonych środków chemicznych.
Źródło: Iwona Furtek, 20.06.2010, http://www.epr.pl/radisson-blu-hotel-biznes-zorientowany-spolecznie,
csr,24902,1.html [20.06.2010].

b) standardy pracy
Zasada 3. Poszanowanie wolności stowarzyszania się.
Zasada 4. Eliminacja wszelkich form pracy przymusowej.
Zasada 5. Zniesienie pracy dzieci.
Zasada  6.  Efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia.
c) środowisko naturalne
Zasada 7. Prewencyjne podejście do środowiska naturalnego.
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Zasada 8. Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postaw
odpowiedzialności ekologicznej.
Zasada 9. Stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii.
d) przeciwdziałanie korupcji
Zasada 10. Przeciwdziałanie korupcji we wszystkich formach, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu.
Z punktu widzenia konsumenta produkty relatywnie mniej uciążliwe dla środowiska powinny być odpowiednio wyróżnione. Najprostszym i sprawdzonym
sposobem umożliwiającym wyróżnienie produktów na rynku jest etykietowanie
ekologiczne (środowiskowe). Jest to system dobrowolnego przekazywania informacji o produkcie i specjalnego ich znakowania przy użyciu etykiet. Konsument
może wówczas wykorzystać czynnik środowiskowy jako element decyzji, gdyż
po pierwsze dostarcza mu się informacji, a po drugie zmniejsza koszty procesu
podejmowania decyzji konsumenckich.
Uwzględniając charakter systemu oznakowań, można wyróżnić kilka kategorii oznakowań ekologicznych (tab. 1), w tym etykiety energetyczne i ekologiczne
jako dwie podstawowe klasy. Pierwsze z nich zawierają wiele informacji, które
mogą być wprost wykorzystane w procesie decyzji konsumenckich przez dowolnego nabywcę, drugie – wymagają najpierw ich wypromowania, tj. uświadomienia konsumentowi (nabywcy), że logo (symbol) oznacza produkt (usługę), który
w świetle wiarygodnej i rzetelnej oceny oddziaływania na środowisko jest mniej
uciążliwy dla środowiska niż inne produkty z tej grupy występujące na rynku.
Tabela 1. Podział oznakowań ekologicznych
Podmiot certyfikujący
wiarygodność etykiety
Publiczny
Prywatny
Pozarządowy

Charakter prawny
dobrowolne
obligatoryjne
(wyróżnione przez logo)
(zawierające informację)
etykiety ekologiczne
etykiety energetyczne
Energy Star
etykiety ekologiczne
–
etykiety ekologiczne
–

Źródło: opracowanie własne.

Zrównoważone funkcjonowanie i gospodarowanie podmiotów hotelarskich
wymaga, by:
– dostarczały one odpowiedniej informacji oraz wprowadzały oznakowania
ekologiczne swojej działalności/aktywności, tak by ułatwić wybór potencjalnym
klientom ich usług,
– nabywały produkty i usługi oznakowane ekologicznie.
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Unijną etykietą ekologiczną mogą być oznakowane podmioty świadczące
usługi kempingowe i hotelowe, pod warunkiem że spełniają odpowiednie kryteria. Zostały one określone w decyzji Komisji Europejskiej z dnia 14 kwietnia
2003 r. ustanawiającej ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego usługom hotelarskim3 oraz decyzji Komisji z 14 kwietnia
2005 r. ustanawiającej kryteria ekologiczne dla przyznawania wspólnotowego
oznakowania ekologicznego usługom kempingowym. Spełnienie tych kryteriów,
które są cyklicznie modyfikowane, sprzyja temu, by sektor hotelarski był zrównoważony. Aktualność kryteriów powinna być każdorazowo sprawdzana na stronie
http://www.eco-label.com/polish/.
Z kolei Zielony Klucz (Green Key) jest certyfikatem ekologicznym przyznawanym hotelom, pensjonatom, schroniskom młodzieżowym, ośrodkom konferencyjnym, restauracjom, polom kempingowym i centrom wakacyjnym. Aby go
uzyskać, trzeba spełnić następujące kryteria:
– oszczędne zużycie wody i energii,
– stosowanie bezpiecznych dla środowiska środków czyszczących i piorących,
– odpowiednie składowanie i segregowanie odpadów,
– właściwe przygotowanie personelu,
– określony procent żywności podawanej na śniadanie pochodzący z upraw
organicznych,
– pomieszczenia i stoliki dla niepalących.

4. Certyfikowane produkty i usługi
Podmioty sektora hotelarskiego powinny nabywać produkty i usługi oznakowane jako ekologiczne, czyli zarówno znakowane etykietami ekologicznymi, jak
i etykietami energetycznymi. Etykiety energetyczne są obowiązkowe i przedstawiana jest na nich podstawowa informacja, czyli wskaźnik efektywności energetycznej, który jest stosunkiem rocznego zużycia energii elektrycznej przez dane
urządzenie do standardowego rocznego zużycia energii elektrycznej przez urządzenie szczegółowo określone w rozporządzeniu. Etykietą energetyczną mogą
być znakowane następujące produkty:
– chłodziarki,
– zamrażarki,
Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzje 2002/231/WE, 2002/255/WE,
2002/272/WE, 2002/371/WE, 2003/200/WE i 2003/287/WE w celu przedłużenia okresu ważności
kryteriów ekologicznych dla przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego niektórym
produktom (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6800). 2008/63/WE przyjęła, że dla grupy
produktów „usługi hotelarskie” wymogi oceny i weryfikacji dotyczące tych kryteriów są ważne do
31 października 2009 r.
3

Zrównoważony hotel

319

– chłodziarko-zamrażarki,
– pralki,
– zmywarki,
– źródła światła,
– samochody osobowe i dostawcze,
– opony samochodowe (projektowane).
Program Energy Star dotyczy urządzeń biurowych korzystających z energii
elektrycznej. Etykietowane mogą być następujące produkty:
– komputery: urządzenie stacjonarne typu wieża lub miniwieża albo przenośne, w tym komputery stacjonarne wysokiej klasy, komputery osobiste, stacje
robocze, komputery sieciowe, kontrolery terminali X i oparte na komputerach
terminale w punktach sprzedaży detalicznej,
– monitory: kineskop (CRT), płaski wyświetlacz (wyświetlacz ciekłokrystaliczny) lub inne urządzenie wyświetlające oraz powiązana z nim elektronika. Monitor może być sprzedawany oddzielnie lub być zintegrowany z obudową komputera,
– zintegrowane systemy komputerowe: system, w którym komputer i monitor zostały połączone w jedno urządzenie,
– drukarki,
– faksy,
– urządzenia do nadawania listów,
– kopiarki,
– skanery,
– urządzenia wielofunkcyjne4.
Z kolei wspólnotowymi kryteriami technicznymi etykietowania ekologicznego objętych jest 26 grup produktów:
– uniwersalne środki czyszczące i środki do czyszczenia urządzeń sanitarnych,
– środki myjące do zmywarek,
– środki do ręcznego zmywania naczyń,
– środki piorące,
– zmywarki do naczyń,
– żarówki,
– komputery osobiste
– komputery przenośne,
– chłodziarki,
– odbiorniki telewizyjne,
Umowa między rządem Stanów Zjednoczonych a Wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych rozszerzyła stosowanie amerykańskiego programu Energy Star także na kraje unijne.
4
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– odkurzacze,
– pralki bębnowe,
– pompy ciepła,
– papier do kopiowania i papier graficzny,
– papier higieniczny,
– materace łóżkowe,
– twarde pokrycia podłogowe,
– farby i lakiery do stosowania wewnątrz pomieszczeń,
– środki ulepszania gleby,
– podłoża uprawowe,
– produkty włókiennicze,
– obuwie,
– tkaniny włókiennicze do dekoracji wnętrz,
– usługi kempingowe,
– usługi hotelarskie,
– smary5.
Polską etykietą ekologiczną EkoZnak mogą być etykietowane produkty/
usługi, dla których istnieją wspólnotowe kryteria techniczne, a także betonowe
i żelbetowe rury oraz studzienki kanalizacyjne na podstawie polskich kryteriów
technicznych.
Międzynarodowa Organizacja Standaryzacji (ISO) opracowała normy dotyczące znakowania środowiskowego (ekologicznego) w ramach serii norm ISO
14000. Są nimi:
– ISO 14020 – Etykiety i deklaracje środowiskowe. Zasady ogólne (Environmental Labels and Declarations – General Principles),
– ISO 14021 – Etykiety i deklaracje środowiskowe. Etykietowanie środowiskowe. Stwierdzenia dotyczące deklaracji środowiskowej (Environmental Labels
and Declarations – Environmental Labelling – Self Declaration Environmental
Claims),
– ISO 14024 – Etykiety i deklaracje środowiskowe. Etykietowanie środowiskowe typu I. Zasady przewodnie i procedury (Environmental Labels and Declarations – Environmental Labelling Type I – Guiding Principles and Procedures),
– ISO 14025 – Etykiety i deklaracje środowiskowe. Etykietowanie środowiskowe typu III. Zasady przewodnie i procedury (Environmental Labels and Declarations – Environmental Labelling Type III – Guiding Principles and Procedures),
– ISO 14040 – Ocena cyklu życia. Zasady i struktura (Life Cycle Assessment
– Principles and Guidelines),
– ISO 14041 – Ocena cyklu życia. Określenie celu i zakresu oraz analiza
zbioru wejść i wyjść (Life Cycle Assessment – Goal and Scope Definition and
Inventory Analysis),
5

http://www.eco-label.com/polish/product_categories.html [30.10.2008].
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– ISO 14042 – Ocena cyklu życia. Ocena wpływu cyklu życia (Life Cycle
Assessment – Life Cycle Impact Assessment),
– ISO 14043 – Ocena cyklu życia. Interpretacja cyklu życia (Life Cycle Assessment – Life Cycle Interpretation).
Normy ISO serii 1402x i 1404x określają wszystkie istotne elementy, które
musi wypełniać każdy system ekologicznego etykietowania, a norma ISO 14020
określa 9 zasad, które powinny spełniać etykiety środowiskowe. Są nimi:
Zasada 1. Etykiety środowiskowe powinny być dokładne, sprawdzalne, istotne i niemylące.
Zasada 2. Procedury dla etykiet środowiskowych nie powinny być opracowywane, przyjmowane lub stosowane z zamiarem lub skutkiem stwarzającym
niepotrzebne utrudnienia w handlu międzynarodowym.
Zasada 3. Etykiety środowiskowe powinny być oparte na naukowej metodologii, wystarczająco dokładnej i zrozumiałej oraz pozwalającej uzyskiwać dokładne i powtarzalne wyniki.
Zasada 4. Informacja dotycząca procedury, metodologii i innych kryteriów
użytych dla uzasadnienia etykiet środowiskowych powinny być dostępne i udostępniane na życzenie zainteresowanych stron.
Zasada 5. Przy ustanawianiu etykiety środowiskowej należy brać pod uwagę
wszystkie istotne aspekty cyklu życia produktu.
Zasada 6. Etykiety środowiskowe nie powinny opóźniać innowacji, które zapewnią lub mogą zapewnić poprawę efektów oddziaływania na środowisko.
Zasada 7. Jakiekolwiek wymagania administracyjne lub wymogi informacji
związane z etykietami środowiskowymi powinny być ograniczone do tych, które
są niezbędne do ustalenia zgodności z odpowiednimi kryteriami i normami.
Zasada 8. Proces rozwoju systemu etykiet środowiskowych powinien obejmować otwarte i partnerskie konsultacje z zainteresowanymi stronami.
Zasada 9. Strona wydająca etykietę środowiskową powinna zapewnić nabywcom i potencjalnym nabywcom dostęp do informacji o aspektach środowiskowych wyrobu i usług istotnych dla etykiet środowiskowych.
Warto podkreślić, że istnieje już łatwo dostępny i bardzo duży zbiór użytecznej informacji zarówno o produktach i usługach proekologicznych, jak i obiektach
hotelowych spełniających kryteria zrównoważonego rozwoju. Przykładem tego
jest zbiór stron WWW, przedstawiający informacje i porady odnoszące się do
środowiskowo i społecznie odpowiedzialnego nabywania produktów i usług.
Przedsiębiorcy realizujący „zielone zakupy” są oczywiście bardziej zrównoważeni od innych konkurujących z nimi na rynku, a niedokonujących wyboru oznakowanych ekologicznie usług i produktów. Jednocześnie tak się składa,
że najczęściej etykietowane unijną etykietą ekologiczną są usługi hotelarskie6.
6
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/about_ecolabel/facts_and_figures_en.htm
[28.04.2011].
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Wybrane strony WWW informujące o możliwościach wyboru
proekologicznego hotelu oraz zakupu produktów i usług
przyjaznych dla środowiska
Informacje o ekologicznych („zielonych”) hotelach
http://www.hotelmavens.com/blog/pl/tag/european-eco-label/
http://www.kmvk.nl/greenkey/countries.lp
Environmentally Friendly Hotels,
ECO HOTELS & LODGE COLLECTION,
„Green” Hotels Association,
Sustainable Travel International,
responsibletravel.com
The European Eco-Label catalogue,
Eco-Index Sustainable Tourism,
Green Globe,
The International Ecotourism Society.
Katalog Wspólnotowego Oznakowania Ekologicznego
http://www.eco-label.com/polish/
Kupuj odpowiedzialnie
http://www.ekonsument.pl/articles-show-145.php
Znakowanie ekologiczne i społeczne tworzące tzw. znakowanie etyczne
http://www.dolceta.eu/polska/Mod1/rubrique.php3?id_rubrique=57
Oznaczenia ekologiczne – krótki przewodnik dla przedsiębiorców
http://msp.money.pl/dotacje/dzialalnosc_firm_w_ue/oe/
Podręcznik dotyczący ekologicznych zamówień publicznych
http://www.przetargi.pl/zamowienia_publiczne_przetargi/ekologiczne_zamowienia_publiczne
/?nr=14
Klasy efektywności energetycznej
http://www.enea.pl/index.php?page_id=84
Efektywność energetyczna urządzeń AGD
http://www.mojaenergia.pl/strony/1/i/211.php
Europejskie Etykiety Energetyczne
http://www.kape.gov.pl/PL/DorobekFirmy/Programy/ProgramyMiedzynarodowe/2002_2005_d/
info/etykiety/etyk_en.htm
Efektywne użytkowanie urządzeń gospodarstwa domowego
http://www.kyotoinhome.info/PL/energy_efficiency/economics.htm
Etykiety energetyczne w służbie oszczędności
http://www.kobiety.pl/index.php?mod=aktualnosci&action=zobacz&id=1279
Karta na rzecz zrównoważonych środowiskowo środków i systemów czyszczących
http://www.sustainable-cleaning.com/PL_symbol.html
Jak najlepiej wybrać
http://www.topten.info.pl/
Źródło: opracowanie własne.

Innymi słowy, są one dla strony popytowej „zielonymi hotelami”, coraz częściej
świadomie wybieranymi przez turystów – konsumentów usług turystycznych.
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Istnieje jeszcze wiele systemów (programów) ekologicznego oznakowania:
branżowych, producenckich i organizacji pozarządowych. Na przykład Międzynarodowe Stowarzyszenie Producentów Chemii Gospodarczej (A.I.S.E. – The International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products) wprowadziło w 2005 r. ogólnoeuropejski program – „Kartę na rzecz zrównoważonych
środowiskowo środków i systemów czyszczących”. Jej celem jest promowanie
zasady zrównoważonego rozwoju wśród producentów środków piorących oraz
innych środków czyszczących przeznaczonych do użytku domowego i przemysłowego.
Istnieje wiele produktów, które są szczególnie polecane do stosowania w hotelach, aby stawały się one bardziej zrównoważone. Przykładem mogą być bezwodne pisaury, które oprócz niewątpliwych korzyści środowiskowych są bardzo
efektywne kosztowo.
Bezwodny pisuar URIMAT
Przeciętna oszczędność wody to 100.000 litrów rocznie! Chodzi tutaj o roczną oszczędność na
wodzie na każdym pisuarze tak długo, jak długo Urimat jest w użyciu!
OSZCZĘDZASZ DO 2000 ZŁ ROCZNIE NA KAŻDYM PISUARZE!
Ponadto zaletami bezwodnych pisuarów Urimat są:
– brak kosztów związanych z wodą i ściekami,
– poprzez inteligentną technikę do minimum zredukowane koszty konserwacji,
– krótki czas amortyzacji (zwraca się już po pierwszym roku),
– szybsze czyszczenie,
– dużo niższe koszty instalacji (brak stelaża, brak podłączenia wodociągu, brak spłuczki),
– brak kamienia,
– znacznie niższe koszty eksploatacji.
Źródło: http://urimat.de/cms/cms/front_content.php?idcat=88 [11.09.2010].

Ramy ogólne dotyczące certyfikacji hotelu są określone przez kryteria mające
na celu ograniczenie oddziaływania na środowisko trzech faz cyklu życia usługi
(zakup, dostarczanie usługi, odpady), a w szczególności ograniczenie:
– zużycia energii,
– zużycia wody,
– generowania odpadów,
– emisji do powietrza substancji zanieczyszczających,
a także
– zwiększania używania zasobów odnawialnych i substancji, które są mniej
szkodliwe dla środowiska,
– wspieranie informacji i edukacji ekologicznej.
Kryteria te są dokładnie opisane w poszczególnych systemach certyfikacji
hoteli.

324

Ryszard Janikowski
Tabela 2. Istota zrównoważonego hotelu – synteza koncepcji

Otoczenie
(uwarunkowania
umożliwiające
i/lub konieczne)

Systemy odbioru posegregowanych odpadów oraz ścieków
Outsourcing (pranie, przewozy itd.)
Zrównoważeni interesariusze, w tym „zielone” firmy
Rynki zrównoważonych produktów i usług
Edukacja i kształtowanie świadomości społeczeństwa, w tym turystów

Interface

Proekologiczne pojazdy hotelowe
Posegregowane odpady
Długoterminowe transakcje z bliskimi interesariuszami
Proekologiczne metody promocji
Promocja zrównoważonych aspektów hotelu
Hotel certyfikowany spełnia kryteria: etykiety ekologicznej UE, Zielonego Klucza, innego systemu

Cały obiekt hotelowy
w tym:
Zasoby ludzkie
Znajomość Światowego Kodeksu Etyki w Turystyce
Znajomość Kodeksu Hotelarza
Znajomość kodeksu etyki swojego hotelu
Znajomość zasad i celów zrównoważonego rozwoju
Zasoby
organizacyjne
(wdrożone systemy)

EMAS i/lub ISO 14001, ISO 9001, ISO 26000 (SA 800; AA 1000),
PN-N-18001 (OHSAS 18001)
Zrównoważone kryteria zakupów produktów i usług (Fair Trade, etykietowane etykietą energetyczną lub ekologiczną)
Zakupy żywności z lokalnego rynku
Zakupy energii ze źródeł odnawialnych
Kontrola przepływów materiałowych

Zasoby techniczne

Własne źródła energii odnawialnej (pompy ciepła, energia solarna, energia wodna itd.)
Energooszczędne urządzenia
Wodooszczędne urządzenia, w tym baterie jednouchwytowe i perlatory

Zasoby
technologiczne

System segregowania odpadów hotelowych i żywnościowych
System proekologicznego sprzątania i czyszczenia pomieszczeń (proekologiczne środki czyszczące, mopy itd.)
Energooszczędne gotowanie i zamrażanie
Pokój hotelowy: włącznik/wyłącznik energii elektrycznej w kluczu do pokoju, wyłączanie telewizora, wyłącznik klimatyzacji zintegrowany z otwarciem okna, wymiana ręczników na życzenie, energooszczędne źródła
światła, spłuczki dwupozycyjne, wodooszczędne perlatory, ciekłe mydła
w stacjonarnych pojemnikach, możliwość segregacji odpadów
Przestrzeń ogólnie dostępna: energooszczędne źródła światła, wiatrołapy,
ogrody zimowe, ciekłe mydła w stacjonarnych pojemnikach, bezwodne pisuary, spłuczki dwupozycyjne
Gastronomia: żywność z lokalnych rynków i Fair Trade, energooszczędne
gotowanie i zamrażanie, sztućce, talerze i naczynia wielokrotnego użytku,
słomki, gadżety barmańskie z odnawialnych surowców, segregowanie odpadów organicznych, wysoko wydajne myjnie do naczyń

Źródło: opracowanie własne.
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Wskazane jest także, by przy ocenie wniosków i monitorowaniu zgodności
z kryteriami brano pod uwagę zastosowanie systemów zarządzania środowiskiem,
takich jak EMAS lub ISO 14001 oraz ISO 26000.

5. Zrównoważony hotel – ujęcie syntetyczne
W tabeli 2 przedstawiono w sposób syntetyczny i wybiórczy istotę koncepcji zrównoważonego hotelu. Trzeba bowiem mówić o procesie doskonalenia się
w tym wielowymiarowym zakresie, począwszy od wprowadzania urządzeń, instalacji proekologicznych, przez szkolenie pracowników, szeroką i głęboką współpracę oraz współdziałanie z poszczególnymi interesariuszami, a skończywszy na
wdrożeniu odpowiednich systemów zarządzania. Każdy z pokazanych wymiarów
jest ważny i powinien być sukcesywnie wprowadzany.

Podsumowanie
Osiąganie statusu zrównoważonego hotelu jest długotrwałym procesem
w przypadku istniejących już obiektów, które nie były przedmiotem odpowiednio ukierunkowanego projektowania. W odniesieniu do nowo projektowanych
obiektów powinno się zaczynać od koncepcji przez projektowanie oraz budowanie, wdrażając zasady zrównoważonego rozwoju. Trzeba dodać, że projekt obiektu hotelowego może być – na żądanie administracji samorządowej – przedmiotem
oceny oddziaływania na środowisko. Może to dotyczyć w szczególności bardzo
dużych obiektów wraz z towarzyszącymi inwestycjami, np. parkami wodnymi.
Należy zaznaczyć, że Komisja Europejska wymaga, żeby inwestycje hotelowe
współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
oprócz oceny oddziaływania na środowisko, miały także wykonane badania dotyczące dostępności do hotelu osób niepełnosprawnych (impact study on accessibility).
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Summaries

Bartosz Scheuer
Metodologia ekonomii z perspektywy radykalnego konstruktywizmu
Podejście retoryczne w metodologii ekonomii zazwyczaj traktowane jest jako niezmiernie radykalne. Faktycznie, w porównaniu do ściśle modernistycznej orientacji obecnej w głównym nurcie,
postulat, by w dyskursie zwracać prawie wyłącznie uwagę na jakość formułowanych argumentów
i ich perswazyjną siłę, wydaje się dość daleko idącą zmianą. Jednak jeśli dyskurs ów podda się analizie z perspektywy konstruktywistycznej, okaże się, iż zakres zmian mógłby być znacznie bardziej
radykalny, a w konsekwencji, że całkowitemu przewartościowaniu musiałoby ulec postrzeganie tak
fundamentalnych kwestii, jak sposób powstawania teorii i jej relacja z tym, co określa się mianem
rzeczywistości gospodarczej.

Bartosz Scheuer
Illusion of certainty, some remarks on economics modernistic complacency
Modern mainstream economics sets itself apart from other social sciences strictly of modernist
character. Economists do not see this as a defect, on the contrary, they observe that their superiority
over the representatives of other sciences. In their view, the formalism and mathematisation of economic analysis together with the coviction that the assumptions of rationality and maximization are
universal explanations for human behaviors allow to formulate a prediction of a far greater precision
than it is the case now, for example in sociology. However, using Fleck’s conceptual apparatus it is
possible to demonstrate that the conviction is merely economists illusions.

Paweł Siarka
Practical aspects of the bank’s liquidity risk management in light of the financial crisis
One of the main challenges of modern banking is to control liquidity risk. The recent crisis
emphasized the need to develop systems that are used to risk assess and control. It is important that
these systems take into account the dependencies between various types of risk. In its recommendations, the Basel Committee recommends the implementation of quantitative methods and analysis of
the effects of catastrophic events. In this article the author presents the problem of liquidity analysis
in banks with particular emphasis placed on the role of their organs in risk management process.
Reference was made to a number of practical issues related to the liquidity control, such as the issue of open position calculation or communication within the organizational structure of the bank.
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Paweł Siarka
Application of the frequency test in the context of fraud risk
In this article the author describes the issue of credit risk management in the context of the
events of fraud. The author focuses on the problem in question through the experience gained in the
research conducted on retail portfolio of loans, where the level of frauds is relatively high. The article presents the concept of an early warning system based on statistical test and confidence interval
determined for the observed frauds. The paper also points out at a number of practical observations
collected from the area of credit risk detection.

Bożena Nowosielska
Efficiency of action taken by the supervisory institutions to limit granting currency loans
to households in 2006-2010
Supervisory institutions in Poland have increased their activity in the last five years. Demand
for the currency loans amongst households was contrasted with supervisory limitations. Identifying
basic risk associated with granting currency loans made it possible to indicate a range of threats for
both banking sector and national economy. Consequently, the supervisory institutions took action
to reduce granting currency loans despite households’ considering them beneficial. The government
also showed initiative in this area. The programme “Family on its own” (promoting mortgage with
governmental surcharge) limited the currency of the loans exclusively to PLN. Another initiative
supported by the government is to regulate the amount of foreign exchange spreads, which often
significantly increases the loans load of the households. In this paper an attempted is made to assess
the effectiveness of actions taken to reduce granting currency loans.

Waldemar Michalczak, Małgorzata Bujnowska, Joanna Żółtańska
Analysis of the quality of life of senior citizens based on participation
in the programme of activities offered by the University of the Third Age
The purpose of this research is an attempt to present the differences in assessment of quality of
life between persons attending activities at UTW and those who do not attend it, and to show that
participating in the activities offered by the UTW can in some extent measure the level of physical
fitness and other related factors. The Nottingham Health Profile’s questionnaire was used to research
quality of life, and it was adapted into Polish by Professor Kazimierz Wrześniewski. As a result of
the research, it was confirmed that attendees of UTW significantly assess their quality of life as
better than those persons who do not attend it.

Wioletta Wolańska
Attitudes to older people in Poland in the light of the subjective opinions
In the light of growing trend of population aging and the increased multi-generation effect,
it is important to shape proper relations as well as attitudes between representatives of different
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generations, and acceptance and esteem for elderly – both for own old age and that of other people.
The paper presents an analysis of trends in selected demographic processes in Poland in the years
1950-2005, together with forecasts up to the year 2050, in accordance with UN global demographic
forecasts. Selected results of studies are presented, as published by Public Opinion Research Center
in the years 1998-2009, addressing opinions and attitudes of Polish citizens towards old age and the
elderly.

Michał Biernacki
Environmental Life Cycle Costing as an evolution of traditional Life Cycle Costing
The article presents the main scope of environmental life cycle costing (LCC) which summarizes all costs associated with the life cycle of a product that are directly covered by 1 or more of the
actors in that life cycle. Moreover, it offers a link between ELCC and life cycle assessment (LCA).
Environmental LCC is performed on the basis analogous to that of LCA, both of which being steady-state in nature. This article defines ELCC as a type of LCC, and puts environmental LCC into
perspective.

Monika Grabowska
An attempt of classification of causes and the duration of poverty
The article attempts to classify the causes of emergence and lasting of poverty. The first part
presents the definitions used in the literature, divisions, measurements and criteria for emergence of
poverty. The spatial and temporal dimension of today’s poverty has been presented. Part two deals
with identification of economic and non-economic causes and symptoms of poverty.

Joanna Nogieć
The cooperation of companies and non-profit organizations –
the opinion of customers
More and more often companies want to provide the business in a socially responsible way. The
companies value the image and they are sure certain that such cooperation can increase it. The article
presents the possibilities of the cooperation between the business and non-profit organizations.

Zofia Niekurzak, Urszula Sabat
Personnel training for tourism services market in Poland in 2003-2010
Tourism is a specific area of modern lifestyle with a great significance for the development of
culture, education and healthy lifestyle. Tourism is nowadays one of the most dynamically developing sectors of economy, one aim of which is servicing ever-growing number of tourists. Working in
this industry requires, above all, experience, organizational skills and ability to make strategic decisions supported by practice and knowledge of foreign languages. Therefore, it became necessary to
train well-educated staff at every level of education. The aim of this study is to analyze the system
of staff training for the tourism market in Poland in 2003-2010.
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Urszula Sabat, Piotr Kunysz
Educating of snowboard instructors in Poland in 2004-2011
Snowboard is the most developing snow sport in Poland. Considering changes in free-market
system and legislation, it is also easy to observe a dynamic growth in the number of snowboard instructors. They are educated by various types of companies at various levels. The aim of the study is
to characterize the market of training snowboarding instructors in Poland between 2004 and 2011. In
preparation of the material documents of Polish Association of Snowboard Instructors and Trainers
Association of Snowboard are referred to.

Wojciech Wiesner, Wojciech Bigiel
Safety problems during water recreation at the wroclaw water junction
The aim of the paper is to analyze and assess the safety level of water recreation at Wroclaw
Water Junction. The needed information is collected with the use of diagnostic survey (interview).
During the data analysis the procedures resulted from risk management methodology, are applied.
The analysis begins with the identification of the existing risks that is followed by risk assessment,
and elaboration of contingency plans defining the appropriate response to emerging threats. This is
a novel approach in the field of physical culture. Conducted considerations lead to some methodological remarks and conclusions (education for safety).

Aneta Stosik, Piotr Zarzycki
Managing intellectual potential of accommodation facilities in chosen sites
of the Tatra and Bieszczady mountain foothill – selected issues
It is the human factor that determines the contemporary transformations in the area of business
management. Human resources, long neglected, have been appreciated again and their effectiveness
results directly from the executive and personnel competence. Market players are accommodation
facilities in the mountains and in the foothills – small and medium enterprises – that are expected to
focus their attention not only on the product, services, idea but on the intellectual potential as well.
Mental power is increasingly becoming the major success determinant in each organisation. The
research project uses the categorized survey questionnaire. The study was carried out in selected
foothill and mountain sites in the Tatra and Bieszczady Mountains in 2008. The results of the empirical research are supposed to depict varying intellectual capacity in the regions investigated. The
subject respondents were analyzed in terms of the owners’, managers, and personnel education,
years of experience, recruitment sources, staff appraisal criteria, most desired employee’s qualities
and motivational tools.

Roman Nowacki, Katarzyna Nowacka
Perspektywy rozwoju turystyki w polskich parkach narodowych
Artykuł zawiera analizę uczestnictwa turystów przebywających w parkach narodowych
w różnych formach turystyki i rekreacji oraz ukazuje sposoby spędzania przez nich wolnego cza-
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su i preferowane przez nich kierunki dalszego rozwoju parków narodowych. Badania ankietowe
przeprowadzono na grupie 286 osób, które ukończyły 18 lat, w Gorczańskim Parku Narodowym.
Z badań wynika, że większość ankietowanych turystów zwiedzała park narodowy po raz pierwszy.
Gorczański Park Narodowy posiada cenione przez turystów walory przyrodnicze i krajobrazowe.
Jednak badania wykazują duże potrzeby w zakresie bazy noclegowej i gastronomicznej, infrastruktury turystycznej i sportowej oraz oferty kulturalnej i rozrywkowej. Turyści przyjeżdżają do parku
narodowego nie tylko po to, by zapoznać się z jego przyrodą i walorami krajobrazowymi, ale także
wypocząć, zrelaksować się, uprawiać sport i korzystać z różnych form turystyki.

Piotr Zarzycki, Andrzej Kwiatkowski
Accidents in Selected Polish Mountain Ranges in Terms of Threats
Posed by Mountaineering
For years eager mountaineers have been endorsing the opinion of extraordinary character of
mountain hiking. Its attributes, as described by literature, provide a solid foundation for the thesis
of its significance for the welfare of human beings which makes millions of tourists visit mountains
to verify and enjoy their peculiar qualities. However, considerable rise in the number of tourists
frequenting the areas will result in the proportionally increasing threat not only to their health but
to life as well. Hikers should be aware of hazards occurring in the mountains. Notwithstanding the
prevailing conditions, nature of the landforms, tourist skills and abilities, dangers that each visitor is
exposed to are alike. Even the very presence in mountainous surrounding may entail potential risk
that rescue teams are expected to minimize as a last resort. Unfortunately, the number of accidents
has failed to decrease, therefore the authors of the paper made an attempt to analyse in detail the
nature of the accidents occurring in terms of the possible threats faced in the mountain environment.
The research was based on the accident cards drawn by rescue teams in Central and Eastern Sudety,
the Tatra Mountains and the Bieszczady Mountains.

Marek Duda
Smoothing of seasonal fluctuations
The article presents the problem of seasonal fluctuations and the ways of solving it in business
practice. The author distinguishes three main methods of eliminating the “wave” of periodic fluctuations, which are called: wave antagonist, wave rectification, and smoothing the wave. The most
commonly used method – smoothing the wave – is illustrated with examples from business practice.

Marta Targowicz
Measuring and evaluating promotion activity based
on the Strategic Balanced Scorecard
The paper presents the problem of measuring and evaluating promotion activity based on the
Strategic Balanced Scorecard. Measuring this area demands firstly description of the characteristics
of promotion activity. The Balanced Scorecard is the concept which provides foundations for regular
use of measurements system of all organizations. To implement the Strategic Balanced Scorecard
need the measures are divided into four perspectives: financial, customer, internal learning, and
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growth. Applying the Strategic Balanced Scorecard may be a useful tool to help to optimize management and controlling promotion activity. The author points out the major methodological difficulties, mainly linked with the problem of measuring promotion processes.

Andrzej Brzeziński
Employees as family business stakeholders
Employees constitute enterprise’s internal stakeholders who have specific goals and expectations. Their involvement in business of the enterprise depends on the extent to which these expectations are met. In case of family business, the realization of employees’ goals is limited by financial
constraints and organizational structure, which practically eliminates the promotion from the set of
benefits. Additionally, in their expectations, workers must take into account the „presence” of the
family of the enterprise owner.
After defining the stakeholder of the organization in the introduction to the article, the specificity of these groups in the family business are shown. Then, an attempt to identify the goals and
expectations of employees is made, taking into account the company’s familiarity.

Iwona Niewiadomska
Legal and administrative regulations of environmental management
in the enterprise production
The article explains the essence of environmental management in the enterprise production. It
presents basic legal acts in the range of environmental protection, and briefly characterizes the basic
group of administrative regulations on environmental protection.

Tadeusz Fąk, Agnieszka Trojan-Augustyn,
Przemysław Cierniak, Anita Kaik-Woźniak
Leisure physical activities offered by agritourism farms
in the opinion of Wrocław residents
Promotion and implementation of the principles of sustainable development, i.e. reasonable
natural resources management as well as elaborated environment-friendly tourism that will show
respect for the natives and the local culture, have been enjoying widespread support and recognition.
Upon Poland’s accession to the European Union country dwellers have got an opportunity to
expand dynamically due to additional public and EU aid programmes. According to the data released by the Lower Silesia Agricultural Advisory Centre in 2006, agritourism farms located in Lower
Silesia were mostly frequented by city-based visitors from Wrocław, Warsaw, Poznań, Katowice or
Cracow. This article will consider the results of the research carried out in January 2006 on a biased
sample of secondary school and high school students, employees, as well as park and club visitors
in the Wrocław area. Diagnostic survey method has been applied in the research work using the
opinion poll and survey questionnaire tools.
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Ryszard Janikowski
Sustainable Hotel
Hospitality, like any other economic sector, may cause harmful environmental effects of economic, social and natural causes. Thus, it should implement the principles and objectives of sustainable
development. This is particularly important, given the very rapid development of tourism and hospitality. The paper presents the examples of current directions in sustainable hotel management. It also
identifies a synthetic multi-dimensional nature of the concept of sustainable hotel.

