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Udział w monografii punktowanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym
i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek
organizacyjnych (Dz.U. 2016, poz. 2154).
W oparciu o dokument: Ewaluacja jakości działalności naukowej – przewodnik, Konstytucja dla Nauki,
Ustawa 2.0, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2018 (Zespół MNiSW w składzie:
Aleksander Dańda, Bogdan Szkup, Bartłomiej Banaszak, Miłosz Rojek, Przemysław Wewiór)
„Za rozdział w każdej innej monografii naukowej opublikowanej w wydawnictwie niezamieszczonym
w wykazie ministerialnym przyznaje się 5 punktów”.
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WSTĘP
Debata na temat interdyscyplinarnego podejścia do problemów współczesnego świata wymaga
uwzględnienia wyzwań i dylematów, jakie stoją przed dzisiejszym człowiekiem.
To interdyscyplinarne podejście powoduje, że musimy patrzeć na gospodarkę
i społeczeństwo nie tylko przez pryzmat ekonomii czy socjologii, ale również z perspektywy
prawa, ekologii oraz psychologii. W opublikowanych rozdziałach, Autorzy podjęli właśnie taką
tematykę naukową.
Jan Akimenkow podjął się próby ekonomicznej analizy wybranych aspektów
kryptowalut w świetle obowiązujących regulacji prawnych, w szczególności publicznego
prawa finansowego i prawa cywilnego.
Łukasz Antos zwrócił uwagę na obrót materiałowo-towarowy w jednostce
gospodarczej.
Marcin Banaszek w swoich rozdziałach poruszył dwie kwestie. Po pierwsze badał rolę
społeczeństwa informacyjnego w nowej ekonomii instytucjonalnej, po drugie analizował
rozwój społeczno-ekonomiczny w świetle teorii ekonomii instytucjonalnej.
Z kolei Elżbieta Chilińska skoncentrowała się na koncepcji zrównoważonego rozwoju,
która prowadzi do założenia trwałego i harmonijnego postępu w sferze gospodarczej
i społecznej z jednoczesnym uwzględnieniem sfery przyrodniczej.
Mateusz Górka badał wpływ defektów otoczenia prawnego w Polsce na zachowania
organizacyjne przedsiębiorstw.
Andrzej Gwarda zaprezentował wybrane instrumenty finansowe wspierające małe
i średnie przedsiębiorstwa w Polsce (lata 2007-2013)
Aleksandra Kultys przedstawiła ideę „śladu ekologicznego” i jego mechanizmy
na przykładzie państw członkowskich UE.
Arkadiusz Łukaszów zaprezentował interesujący aspekt tramwaju wodnego na Odrze,
który stanowiłoby alternatywę na korki drogowe w aglomeracji wrocławskiej.
Ireneusz Miciuła przedstawił stan i możliwe perspektywy rozwoju kryptowalut
na przykładzie bitcoin’a. Dodatkowo, Ireneusz Miciuła wraz z Pawłem Stępniem
przeanalizowali dwa problemy naukowe. Po pierwsze badali znaczenie trendów ekonomicznospołecznych w rozwoju światowej gospodarki elektronicznej, po drugie analizowali kapitał
intelektualny w gospodarce XXI wieku.
Kataryna Oberda przedstawiła tekst pt. psychological, cultural and linguistic aspects
of migration (psychologiczne, kulturowe i lingwistyczne aspekty migracji).
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Krzysztof Plata ukazał korzyści i zagrożenia energii jądrowej jako zamiennika energii
konwencjonalnej
Małgorzata Serafin dokonała analizy porównawczej dostosowania prawa polskiego
do regulacji prawa Unii Europejskiej w aspekcie kart płatniczych.
Agnieszka Rodkiewicz-Bogusławska analizowała regulacje prawne w zakresie
postępowania przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Poszukując odpowiedzi na te i wiele innych pytań dotyczących wyzwań gospodarki
i społeczeństwa XXI wieku, zachęcam do lektury rozdziałów zaprezentowanych w monografii.
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Jan Akimenkow1

PRÓBA EKONOMICZNEJ ANALIZY WYBRANYCH ASPEKTÓW
KRYPTOWALUT W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI,
W SZCZEGÓLNOŚCI PUBLICZNEGO PRAWA FINANSOWEGO
I PRAWA CYWILNEGO (Jan Akimenkow)
Streszczenie: Niniejszy artykuł stanowi próbę zastosowania ekonomicznej analizy prawa do wybranych
orzeczeń, w szczególności z obszaru prawa podatkowego. Rozważa się w nim proces decyzyjny sądu,
w kontekście podstawowych dyrektyw ekonomicznej analizy prawa tj. uwzględniania realiów
gospodarczych w procesie stosowania normy prawnej oraz ważenia argumentów. Analizowane stany
faktyczne odnoszą się do obrotu kryptowalutami przez przedsiębiorców. Wskazuje się na związki
funkcjonalnej wykładni prawa z ekonomiczną analizą prawa, a także podkreśla się wagę cywilistycznej
zasady swobody umów jako źródła podstawy opodatkowania transakcji z użyciem waluty wirtualnej.
Słowa kluczowe: ekonomiczna analiza prawa (EAP), waluta wirtualna, bitcoin, dowód w prawie
podatkowym, zdarzenie podatkowe, swoboda umów.

Zagadnienia wstępne
Na wstępie niniejszego rozdziału autor chce wyraźnie zaznaczyć, że nie poczuwa się do roli
eksperta w dziedzinie obrotu kryptowalut na tyle, aby stawiać kategoryczne sądy.
Opracowaniu przyświeca potrzeba przyjrzenia się ekonomicznej analizie prawa przez pryzmat
konkretnych przypadków ujętych w judykatach sądów.
Celem rozdziału jest próba zbadania, na ile wykładnia prawa wynikająca
z ekonomicznej analizy partykularnych norm prawa może rozstrzygać główne problemy
przedsiębiorców dokonujących czynności prawnych w obszarze nieuregulowanym prawnie.
Punktem wyjścia do realizacji wyznaczonego celu jest próba syntezy obszaru ekonomicznej
analizy prawa ze sferą regulacji prawa podatkowego, prawa cywilnego oraz poglądami
judykatury. W swym wywodzie autor podjął próbę ważenia argumentów zwolenników
i

przeciwników

takiego

podejścia

oraz

uwzględnienia

realiów

gospodarczych.

W tym względzie nawiązano do prawodawstwa europejskiego mając na względzie definicje
prawne stanowiące „ramy” dla sformułowania prawa obrotu walutą wirtualną2.

Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, doktorant w Zakładzie Prawa
Gospodarczego i Handlowego przy Instytucie Prawa Cywilnego.
2
Pojęcie prawo obrotu walutą wirtualną wprowadza się tutaj pomocnicza. Uzasadnienia doszukuje się,
o czym szerzej dalej, w terminologicznej niezamienności pojęć tj., waluta wirtualna, waluta cyfrowa,
kryptowaluta, a ponadto w rezultacie badania obowiązującego stanu prawnego tzn. braku regulacji normatywnych
obrotu walutą wirtualną.
1

6

Gospodarka i społeczeństwo XXI wieku
Kielce 2018

7

Pojęcie kryptowaluty z punktu widzenia ekonomii i praktyki obrotu gospodarczego
W zasadzie truizmem byłoby stwierdzenie, że dzisiejsza gospodarka nie może sprawnie
funkcjonować bez prawidłowego wdrożenia informatyki. Ma to na tyle istotne znaczenie,
że

informatyzacja

dotyka

coraz

szersze

spektrum

codziennego

funkcjonowania

przedsiębiorców. Z punktu widzenia podjętego tematu, we wzroście gospodarczym danego
kraju szczególnie znaczenie zajmuje sektor finansowy, co wynika z towarowo-pieniężnej
struktury rynku. Przedsiębiorcy dokonują płatności za pośrednictwem instrumentów tegoż
rynku, przy czym warto zauważyć, że dynamika obrotu powoduje zapotrzebowanie
na zwiększoną „mobilność” realizowanych płatności. Jeżeli dodamy do tego ustępujący
światowy kryzys ekonomiczny, którego skutkiem jest kolejne zachwianie zaufania
kapitałodawców do instytucji rynku finansowego, to widać wyraźnie, że powstało silne
zapotrzebowanie na instrument płatniczy o solidnych podstawach, spełniający kryteria łatwości
użycia, mobilności, bezpieczeństwa czy użyteczności. Wydaje się, że taką rolę mogą pełnić
kryptowaluty stając się „elektronicznymi pieniędzmi”, co dowodzą dane statystyczne
dotyczące ilości transakcji dokonywanych za pomocą tego środka płatniczego, czy też liczby
kontrahentów kryptowalut w obrocie3.
W tym miejscu, wyprzedzając nieco próbę syntetycznego przedstawienia definicji
kryptowaluty z punktu widzenia ekonomii i praktyki obrotu, warto dokonać rozgraniczenia
dwóch pojęć, a mianowicie waluty wirtualnej i waluty cyfrowej. Ich prawidłowe zrozumienie
i ulokowanie na wzór tzw. drzewa Arystotelesa pozwoli doprecyzować zagadnienie,
jak również odtwarza ekonomiczną różnorodność płatności wirtualnych. Zatem pod pojęciem
waluty wirtualnej rozumie się taką walutę, która nie posiada normatywnie zmaterializowanych
znaków pieniężnych; jest emitowana, a raczej wydawana przez twórców tejże waluty;
jest odbierana i akceptowana jako nośnik zapłaty przez uczestników tejże waluty4.
Pod pojęciem waluty cyfrowej rozumie się środek płatniczy funkcjonujący w sieci Internet,
służący do rozrachunków między uczestnikami obrotu, a która to waluta nie posiada substratu
materialnego w postaci materialnych znaków pieniężnych. Biorąc pod uwagę dynamikę rynku,
warto wskazać, że praktycznym pomysłem realizacji waluty cyfrowej jest cyfrowa złotówka,
skrótowo określana jako dPl5.

3

Zgodnie z portalem BitHub.
Zob. szerzej: European Central Bank, Virtual Currency Schemes, październik 2012, s. 5.
5
Zob. szerzej na temat projektu cyfrowej złotówki jako realizacji cyfrowej waluty
w: https://kryptowaluty.info.pl/wersja-testowa-portfela-dpln-idea-cyfrowej-zlotowki-jednak-sie-rozwija/, stan na
17.11.2018 oraz na dedykowanym portalu internetowym: http://dpln.pl/, stan na dzień 17.11.2018.
4
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Charakterystyczną cechą obydwu środków płatniczych, a zarazem cechą wyróżniającą
jest „walutowość”, co należałoby, z punktu widzenia funkcjonalnego, interpretować jako formę
zapłaty za dobra albo usługi6. Należy jednakże podkreślić, że „waluty” te nie maja
odpowiedników w legalnych znakach pieniężnych, a ujęcie ich jako pieniądza, nośnika zapłaty
ma charakter konwencjonalny, odnoszący się do specyfiki obrotu z ich wykorzystaniem.
Z tego da się wyprowadzić wniosek, że przypuszczalnie jest to forma zapłaty, autoryzowana
i akceptowana przez strony popytu i podaży i z jej obrotem wiążą się bardzo konkretne skutki,
jak choćby poniesione koszty na zakup w/w środków płatniczych, przysporzenia majątkowe
po stronie sprzedawcy i powstanie kosztu po stronie kupującego.
Przechodząc do definicji kryptowaluty, w pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę
na cechę, która statuuje odrębność pojęcia kryptowaluty od

waluty wirtualnej.

Co równie ważne, nie jest to tożsame z zupełną odmiennością systemu kryptowalut,
lecz prowadzi do wniosku, iż kryptowaluty są podsystemem walut wirtualnych. Otóż tym,
co odróżnia w/wym. jednostki rozliczeniowe jest w przypadku kryptowalut swoista
decentralizacja, brak emitenta, centralnego podmiotu odpowiadającego za podaż na rynku tego
środka płatniczego. Ogólnie rzecz ujmując, kryptowalutą jest niematerialny środek płatniczy,
w formie cyfrowej, wprowadzany do obiegu bez pośrednictwa zdecentralizowanego podmiotu,
niepodlegający kontroli państwa, w swej konstrukcji wykorzystujący rozwiązania z obszaru
kryptografii7.
Definiując kryptowalutę w kontekście publicznego prawa finansowego oraz prawa
dowodowego w postępowaniu podatkowym, należy zwrócić uwagę na brak tzw. zaufanego
pośrednika w procesie emisji waluty. W obrocie klasycznym, tj. polskim złotym emitowanym
przez NBP takim pośrednikiem jest bank, a jego rolą jest weryfikacja poprawności transakcji,
ewidencja transakcji oraz jej weryfikacja. Przekłada się to na ustandaryzowane sposoby
wykazania zdarzeń gospodarczych przez podatnika za pomocą dokumentów bankowych
np. zaświadczeń. Tymczasem obrót kryptowalutami opiera się na technologii peer-to-peer
(P2P), czego pochodną jest brak wspomnianego pośrednika8. To sami użytkownicy weryfikują
poprawność transakcji, dzięki czemu system się „domyka”, jednakże w aspekcie dowodowym
ważką kwestią jest niemożność wystawienia i w konsekwencji przedłożenia przez podatnika

6

Zob. szerzej. w: J. Czarnecki, Nie tylko bitcoin, czyli rodzaje wirtualnych walut, w: Wirtualne walut, Warszawa
2014 s. 9.
7
Zob. szerzej: S. Bala, T. Kopyściański, W. Srokosz, Kryptowaluty jako elektroniczne instrumenty płatnicze
bez emitenta, Wrocław 2016, s. 54.
8
Ibidem, s. 55.
8
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zaświadczenia, czy równoważnego mu dokumentu bankowego w sytuacji, gdy podjął
on czynności prawne w obrocie.
Pojęcie kryptowaluty z punktu widzenia prawnego, obowiązujące regulacje
W swej najprostszej formie, płatności są realizowane za pomocą znaków pieniężnych,
będących prawnymi środkami płatniczymi, w efekcie czego następuje przeniesienie
ich posiadania na wierzyciela. Obecnie, coraz częściej dokonuje się płatności za pomocą
instrumentów

płatniczych,

zapewniających

dostęp

do

środków

pieniężnych,

zwykle zgromadzonych na rachunku9. Instrumenty płatnicze mogą występować w formie
tradycyjnej (papierowej) lub elektronicznej10. Ich zakres nie został określony enumeratywnie z
uwagi na postępujący rozwój technologiczny oraz wciąż pojawiające się nowe rozwiązania.
Instrumenty pieniądza elektronicznego po raz pierwszy pojawiły się w Japonii w drugiej
połowie lat 80. XX w., kiedy to poszerzyła się akceptacja kart przedpłaconych wydawanych
przez przedsiębiorstwa komunikacyjne oraz telekomunikacyjne na inne podmioty11.
Instrument pieniądza elektronicznego umożliwia dokonywanie płatności przy wykorzystaniu
nowej formy pieniądza, jakim jest pieniądz elektroniczny. Zgodnie z definicją, która czerpie
z doświadczenia obrotu pieniądzem elektronicznym oraz uwzględnia ekonomiczne prawidła
jego funkcjonowania, oznacza on wartość pieniężną przechowywaną elektronicznie,
w tym magnetycznie, stanowiącą prawo do roszczenia wobec emitenta. Jest on emitowany
w zamian za środki pieniężne w celu dokonywania transakcji płatniczych i akceptowany przez
osoby fizyczne lub prawne inne niż jego emitent.
Pieniądz elektroniczny jest, z punktu widzenia prawa, przedmiotem świadczenia stron
umowy. W ramach kontraktów obierających za przedmiot pieniądz elektroniczny strony
umowy konstruują więź prawną, której w ogólnym ujęciu odpowiada stosunek cywilnoprawny
o świadczenie usług. Regulacje prawne dotyczące usług płatniczych początkowo opierały się
na

unormowaniu

instrumentów

płatniczych

służących

do

dokonywania

płatności

z ich wykorzystaniem12.

9

Zob. szerzej w: Drwillo.
Do pierwszych z nich można zaliczyć wpłatę gotówki, przekaz pocztowy, przekaz pieniężny, czek gotówkowy,
czek rozrachunkowy, polecenie przelewu i zapłaty. Do drugich należą m.in. karty płatnicze, instrument pieniądza
elektronicznego, przelewy elektroniczne, elektroniczne polecenie zapłaty.
11
W Europie wprowadzono je kilka lat później, gdy umożliwiono przechowywanie pieniądza elektronicznego
na kartach wydawanych przez systemy Daumont, Mondex, Proton i Primeur Card.
12
W drugiej połowie lat 80. XX w. nastąpił dynamiczny rozwój i upowszechnienie instrumentów płatniczych
wykorzystujących dla przeprowadzania rozliczeń elektroniczne środki łączności, w szczególności kart
płatniczych. Spowodowało to zwiększenie zainteresowania się wpływem tych instrumentów na rynek finansowy
oraz uświadomienie potrzeby zwiększenia regulacji wydawania i posługiwania się nimi.
10
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Pierwsza próba sformułowania rozwiązań prawnych nastąpiła w zaleceniu Komisji
88/590/EWG z dnia 17 listopada 1988 r. na temat systemów płatniczych, a w szczególności
stosunków pomiędzy posiadaczami i wystawcami kart płatniczych. Wprowadzono w nim
pojęcie „urządzenie płatnicze”, po raz pierwszy eksponując wagę instrumentów płatniczych
i transakcji nimi wykonywanych. Podjęto się próby usystematyzowania praw i obowiązków
stron umowy o wydanie karty płatniczej oraz określono podstawowe elementy ochrony
posiadacza, w tym ograniczenie jego odpowiedzialności za dokonywane operacje.
Kolejnym aktem, w którym podjęto próbę uregulowania rynku usług płatniczych,
było zalecenie Komisji nr 97/489/WE z dnia 30 lipca 1997 r. w sprawie transakcji
dokonywanych przy użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych, w szczególności
między wystawcą i posiadaczem. W miejsce urządzenia płatniczego wprowadziło ono pojęcie
elektronicznego instrumentu płatniczego. Obecnie pojęcie instrumentu płatniczego należy
rozumieć zgodnie z jego definicją legalną, zawartą w art. 4 pkt 14 Dyrektywy PSD II13,
zgodnie z którą jest to zindywidualizowane urządzenie lub urządzenia lub każdy
zindywidualizowany i uzgodniony przez użytkownika usług płatniczych i dostawcę
usług płatniczych zbiór procedur wykorzystywany w celu zainicjowania zlecenia płatniczego.
Z czasem okazało się, że regulacje skoncentrowane na instrumencie i ochronie jego
posiadacza nie były odpowiednie ani wystarczające dla właściwej regulacji rynku finansowego
i ochrony jego uczestników. W tym miejscu warto zauważyć, że zgodnie z normatywną
definicją, instrument płatniczy nie jest sam w sobie środkiem płatniczym, ale pozwala
na korzystanie ze środków płatniczych (w tym waluty wirtualnej) zgromadzonych na tym
instrumencie lub dokonywania nim zapłaty. Przy tak przyjętej metodzie regulacji, mniejszy
nacisk położono na unormowanie innych składników obrotu, a precyzyjniej rzecz ujmując
pominięto świadczenie usług płatniczych. Z punktu widzenia uczestników rynku finansowego
ważniejsza jest odpowiednia regulacja usług, za pomocą których dokonywane są transakcje,
aniżeli instrumentów, za pomocą których te usługi są świadczone14. Autor niniejszej pracy
podziela powyższy pogląd. Wydaje się istotnym, aby mieć na uwadze, że to właśnie transakcje
rozliczeniowe między kontrahentami wykorzystującymi instrument płatniczy mają zasadnicze
znaczenie dla bezpieczeństwa obrotu, ponieważ określają ich prawa i obowiązki.
Przywołana Dyrektywa PSD II w art. 4 pkt 3 określa usługę płatnicza jako co najmniej jeden
z rodzajów działalności gospodarczej wymienionych w załączniku I. Prawodawca unijny
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług
płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniająca dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i
rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylająca dyrektywę 2007/64/WE.
14
Drwillo.
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nie wskazał tutaj definicji deskryptywnej, zapewne mając na uwadze ryzyko nieścisłości
klauzul generalnych, wyrażeń nieostrych, ale także dążył do zachowania swego rodzaju
otwartości na postępujące zmiany ekonomiczne. Definicja opiera się na odesłaniu do rodzajów
działalności gospodarczych, a więc jak można domniemywać branż, w których usługi płatnicze
z wykorzystaniem instrumentu płatniczego, w tym wirtualnej waluty są praktykowane,
a tym samym najpełniej oddają istotę tychże transakcji dla celów prawa. W ocenie autora
niniejszej pracy jest to wyraźny dowód na zastosowanie instrumentarium ekonomicznej analizy
prawa, ponieważ w tym przypadku łączą się ze sobą kryteria ważenia argumentów,
efektywności prawa oraz uwzględniania realiów gospodarczych.
Nie bez powodu w niniejszej pracy przywołano regulacje prawa europejskiego.
Wynika to z braku w polskim ustawodawstwie regulacji dotyczących waluty wirtualnej,
instrumentu płatniczego będącego pieniądzem wirtualnym, czy też usług płatniczych przy
wykorzystaniu w/wym. waluty np. kryptowaluty. Powyższe kwestie daje się wyprowadzić
z analizy „zrębowych ustaw” tj. Ustawy Prawo Bankowe, Ustawy o ofercie publicznej,
Ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, Ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym
i Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi15.
Ponadto geneza istniejących już regulacji wraz z zastosowaniem instrumentarium
ekonomicznej analizy prawa w ocenie autora wydaje się być właściwym podłożem
dla wprowadzenia regulacji krajowych. W kontekście kryptowalut, rozdzielenie pojęciowe
płatniczego

instrumentu

elektronicznego

(oznaczającego

prawne

ujęcie

technologii

informatycznej np. blockchain) od pieniądza elektronicznego (np. bitcoin) ma walor
pragmatyczny. W przedmiocie natomiast wprowadzenie do krajowego porządku prawnego
definicji legalnej usługi płatniczej z wykorzystaniem waluty wirtualnej, w tym kryptowaluty,
wydaje się sensownym rozważeniem konsekwentnego stosowania w praktyce prawa definicji
prawa europejskiego. Za takim poglądem przemawia argument pewności obrotu i więzi
kontraktowej, z punktu widzenia prawa handlowego. Strony umowy będą mogły formalizować
swoje stosunki prawno-handlowe oparte na obrocie kryptowalutami, mając sprawdzony
już wzorzec. Jeśliby jednak przyjąć stanowisko o potrzebie wyraźnej regulacji ustawowej,

Zgodnie z kolejnością przytaczania: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2017r.,
poz. 1876 z późn. zm.), Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1639 z późn. zm.), Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2017 r. poz.
196, 724, 791, 819 i 1089 z późn. zm.), Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym
(Dz. U. z 2018r., poz. 1417 z późn. zm.), Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
(Dz. U. z 2005r., nr 183 poz. 1538 z późn. zm.).
15
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to w ocenie autora, dyskusyjną pozostaje kwestia, na ile projektowane przepisy mają mieć
cechy przepisu dyspozycyjnego. Niewątpliwie jednak - i to jak się wydaje wypływa również
z ekonomicznej analizy prawa - potencjalnej definicji nie należy zawężać li tylko do pojęcia
kryptowalut. Autor niniejszej pracy dostrzega oczywiście problem praktyczny w obszarze
prawa podatkowego. Niewątpliwie ta gałąź prawa jest szczególnie zagmatwana,
ale celem realizacji zasady nullum tributum sine lege wydaje się sensownym argument
o

potrzebie

wyraźnego

ustawowego

zdefiniowania

w/wym.

przywołanych

pojęć.

W takim wariancie podatnik miałby jasność co do np. możliwości udokumentowania
przychodu z kontraktu bitcoin za pomocą wydrukowanej z systemu blockchain ewidencji
transakcji bitcoin. Natomiast ze strony organu podatkowego usunięte zostałyby wątpliwości
natury prawa dowodowego. W rezultacie zaistniałaby szansa przyspieszenia postępowania
podatkowego, ponieważ zostałoby ono odciążone z postępowania sądowoadministracyjnego,
które wszczynane jest przez podatnika w odwołaniu, a przyczyną tego stanu rzeczy jest
rzeczywista i zasługująca na aprobatę ochrona swojego stanu majątkowego.

Stanowisko Judykatury w przedmiocie kryptowalut. Skutki ekonomiczne wybranych tez,
przywołanych z orzecznictwa sądów
Kryptowaluty stają się coraz częściej składnikiem stosunków prawnych w obrocie
gospodarczym. Jak już zostało wcześniej powiedziane, w obowiązującym stanie prawodawstwa
krajowego nie można odnaleźć definicji legalnych tak zrębowych pojęć jak waluta wirtualna,
kryptowaluta, pieniądz elektroniczny, czy też instrument płatniczy/instrument pieniądza
cyfrowego. Niemniej, kontrakty zbycia i nabycia kryptowalut są częścią czynności prawnych
przedsiębiorców w Polsce, a tym samym sądy powszechne oraz administracyjne stają w obliczu
rozstrzygania wieloaspektowych sporów, zahaczających o różne gałęzie prawa.
W niniejszym rozdziale omawia się wybrane orzeczenia w przedmiocie podatku
dochodowego oraz podatku VAT, które odnoszą się do zagadnień prawno-finansowych obrotu
kryptowalutami. Analizie przyświecają dwa cele. Po pierwsze poszukuje się odpowiedzi
na pytanie, na ile w/wym. orzeczenia uwzględniają aspekty ekonomicznej analizy prawa.
Po drugie podejmuje się próbę skonstruowania alternatywnego rozstrzygnięcia, w oparciu o
stany faktyczne będące kanwą analizowanych judykatów, z pogłębionym zastosowaniem
dwóch instrumentariów ekonomicznej analizy prawa tj. uwzględnianie przesłanek
ekonomicznych oraz ważenia argumentów z uwzględnieniem skutków gospodarczych
rozstrzygnięcia. Pierwsza grupa wybranych orzeczeń rozstrzyga zagadnienia kwalifikacji
prawnej źródła przychodu, co oznacza, że przychód z tytułu zbycia krytptowaluty należy
12
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potraktować jako przychód ze stosunku cywilnoprawnego, czy też jako przychód z działalności
gospodarczej, daty powstania przychodu, a więc i daty powstania obowiązku podatkowego
oraz zdolności dowodowej dokumentów generowanych w systemie blockchain.
W pierwszym przypadku Sąd Administracyjny w Olsztynie orzekł, że przychody
z obrotu kryptowalutami podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W warunkach
prowadzenia przez wnioskodawcę handlu różnymi rodzajami wirtualnej waluty elektronicznej
w sposób ciągły, zorganizowany i we własnym imieniu, będą one kwalifikowały się do źródła
przychodów z działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f16.
W wypowiedzi tegoż Sądu można odnaleźć judykat, w myśl którego w praktyce stosunków
cywilnoprawnych bitcoin stanowi rodzaj mienia w rozumieniu art. 44 k.c., przy czym z treści
art. 18 u.p.d.o.f., stanowiącego rozwinięcie przepisu art. 10 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.f., wynika,
że za przychód z praw majątkowych uważa się przychód ze sprzedaży zakupionej kryptowaluty
bitcoin17. W oparciu o powyższe wypowiedzi judykatury da się stwierdzić nieścisłość
stosowania prawa, a precyzyjniej rzecz ujmując brak jednoznacznego rozstrzygnięcia
co do charakteru przychodu z transakcji kryptowalutą. Nie ma tu jednolitej oceny,
czy przychód uzyskany ze sprzedaży kryptowaluty bitcoin należy potraktować jako przychód
ze zbycia prawa majątkowego, czy też jako przychód z działalności gospodarczej.
Wydaje się, że jest to relewantne prawnie, z uwagi na dwie odrębne regulacje w prawie
podatkowym. Jednakże przy bliższej analizie wyprowadza się przeciwny wniosek.
Otóż

z

punktu

widzenia

przychodu,

jako

niepełnej

podstawy

opodatkowania

tzn. bez zastosowania dopuszczanych prawem odliczeń i amortyzacji, powyższe rozgraniczenie
nie wywołuje skutków prawnych, a tym bardziej majątek podatnika nie doznaje uszczerbku.
Co więcej, łączne i systemowe zinterpretowanie w/wym. orzeczeń pokazuje, że sąd uznaje
transakcję z użyciem kryptowaluty za w pełni dopuszczalny i legalny kontrakt, skoro dopuszcza
jego opodatkowanie. Pośrednio wskazuje się, że obrót kryptowalutą bitcoin może przybrać
charakter trwały, ciągły i zorganizowany, czym też, jak się zdaje, sąd uwzględnia jej doniosłość
w praktyce obrotu gospodarczego.
Kolejny

z

obszarów

analizowanych

orzeczeń

sytuuje

się

w

judykacie

Sądu Administracyjnego w Białymstoku, w którym stwierdza się, że biorąc pod uwagę,
iż zgodnie z art. 14 ust. 1c u.p.d.o.f. za datę powstania przychodu z pozarolniczej działalności
gospodarczej uważa się co do zasady dzień zbycia prawa majątkowego racjonalnym może być
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 9 maja 2018 r., sygnatura I SA/Ol 201/18,
LEX nr 2493268.
17
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 9 maja 2018 r. sygnatura I SA/Ol 202/18,
Lex nr 2493269.
16
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oszacowanie poprzez ustalenie średniej wartości praw majątkowych (kryptowalut) w dniu
dokonania transakcji18. Dwie kwestie wydają się z punktu widzenia ekonomicznej analizy praw
istotne i warte komentarza. Sąd uznaje, że dla celów podatkowych racjonalnym jest
zastosowanie metody uśrednienia cen krytpowaluty bitcoin. Takie stanowisko nie do końca
odzwierciedla realia obrotu tego sektora rynku finansowego, ponieważ całkiem realnym jest
ustalenie rzeczywistej ceny każdej poszczególnej transakcji. Przyjęcie ceny uśrednionej,
wydaje się być pochodną cywilistycznej konstrukcji ustalania cen, która jest skuteczna na
zupełnie innych polach rozliczeń kontrahentów, w szczególności w obrocie z wykorzystaniem
waluty tradycyjnej. Drugim aspektem jest przyjęcie, że dzień zbycia kryptowaluty bitcoin jest
równoznaczny dniu uzyskania przychodu dla celów podatkowych. Autor niniejszego
opracowania nie aprobuje jednak takiego zapatrywania sądu. Po pierwsze należy wziąć pod
uwagę, że przychód jako wartość majątkową podatnik może realnie spożytkować
w gospodarce, nabyć dobra i usługi. Kryptowaluta generuje tymczasem swego rodzaju
przychód wirtualny, który podlega specyficznej, opartej na zasadach tychże transakcji
wymianie na legalne znaki pieniężne. Poza powyższym aspektem ekonomiczno technologicznym trzeba mieć na uwadze, że podobnie jak w transakcjach w „rzeczywistej
gospodarce” tak i w obrocie wirtualnym zdarzają się zatory płatnicze, niewykonanie albo
nienależyte wykonanie zobowiązań, a tym samym dzień zbycia kryptowaluty nie będzie
pokrywał się z dniem uzyskania realnej wartości majątkowej.
Ostatni problem poddany analizie dotyczy kwestii podatkowych w postępowaniu
prawno-finansowym. Sąd Administracyjny w Białymstoku wskazał, że obowiązek właściwego
udokumentowania wydatków nie ma charakteru normatywnego, gdyż nie wynika z treści
art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f. Należy go postrzegać w kategoriach dowodowych, jako procesowo
skuteczny sposób udowodnienia poniesionych wydatków. Fakt nieudokumentowania wydatku
w sposób przewidziany przez odrębne przepisy, nie oznacza jeszcze, że dany wydatek do
kosztów uzyskania przychodów nie może być zaliczony19. Zarówno w kontekście zasady nullun
tributum sine lege, jak i ekonomicznej analizy prawa powyższe stanowisko wydaje się być
słusznym. W istocie, dochodzi do kolizji regulacji dwóch aktów normatywnych tej samej rangi
tzn. Ustawy Ordynacja Podatkowa (dalej jako OP) oraz Ustawy o Rachunkowości.
W pierwszej refleksji interpretacyjnej nasuwa się wniosek, że skoro druga z w/wym. ustaw
traktuje bezpośrednio o zagadnieniach rachunkowości, klasyfikowania i rozliczania
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 6 czerwca 2018 r., sygnatura I SA/Bk
226/18, Lex nr 2507500.
19
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 6 czerwca 2018 r. sygnatura I SA/Bk
225/18, Lex nr 2502198.
18
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przychodów, a nie wymienia ona dowodu w postaci ewidencji transakcji, to tym samym wydruk
z systemu blockchain nie ma waloru dowodowego. Jednakowoż warto wskazać,
że sąd prawidłowo zważył argumenty natury dogmatycznej z argumentem skutku
gospodarczego, jakie niesie ze sobą rozstrzygnięcie przeciwne, które nie uwzględniałoby
technologicznej struktury systemu blockchain. W oparciu o regulacje OP tego widać wyraźnie,
że punkt stanowiący o innych dowodach potwierdzających zdarzenie gospodarcze jest
łącznikiem prawa z ekonomią, przejawia uelastycznienie regulacji o czynniki pozaprawne tu ekonomię.
Konflikt tradycyjnej zasady wykładni „wyjątków nie interpretuj rozszerzająco”
z koncepcją prymatu ekonomicznej analizy regulacji prawnych odnoszących się do prawa
działalności gospodarczej
Po

przeanalizowaniu

podstawowych,

wybranych

pojęć

płatności

wirtualnych,

a także wybranych orzeczeń, w kontekście zarówno stosowania przez sądy ekonomicznej
analizy praw, ale i przeprowadzenia rozważań nad alternatywnymi skutkami prawnymi
wybranych sentencji tychże orzeczeń, warto zwrócić uwagę na zagadnienie stosunku
metodologii proponowanej przez ekonomiczną analizę prawa do zasady dogmatycznej
wykładni prawa tj. wyjątków nie należy interpretować rozszerzająco. W tej części opracowania
autor chce odnieść się do przypadku przedsiębiorców wykorzystujących w obrocie
kryptowalutę w kontekście zasady swobody umów. Ponadto stawia się dwie hipotezy,
a mianowicie, że (1) ekonomiczna analiza prawa z punktu widzenia holistycznego ujęcia
regulacji poszczególnych dziedzin prawa może za pomocą swojej dyrektywy ważenia
argumentów syntezować dogmatyczną, tradycyjną wykładnię prawa, jaką jest wykładnia
funkcjonalną z rzeczywistością ekonomiczną, a także, że (2) stosowanie instrumentów
badawczych ekonomicznej analizy prawa może być pomocne w łączeniu norm prawnych
z różnych gałęzi, ich wzajemne przenikanie się i lepsze tzn. pragmatyczne zrozumienie sensu.
W pierwszej kolejności należy wskazać, że stosunki przedsiębiorców reguluje
Ustawa Kodeks Cywilny, w której zawarta jest zasada swobody umów. Stanowi ona,
że przedsiębiorca może ułożyć stosunek prawny w taki sposób, aby nie był on sprzeczny
z ustawą. Dopełnieniem w tym względzie jest regulacja, w myśl której nieważną jest czynność,
w której przedsiębiorca będzie zmierzał do obejścia ustawy, zasadami współżycia społecznego
- z czego z kolei wyprowadza się dalsza kompatybilność stosunku prawnego
z przyjętymi dobrymi zwyczajami kupieckimi, a także czynność prawna powinna być tak
sformułowana, aby jej treść nie godziła w istotę samej czynności. Czynność prawna zbycia
15
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kryptowaluty jest podstawą przysporzenia majątkowego po stronie sprzedawcy, a tym samym
podlega opodatkowaniu, które z kolei opiera się w dużym uproszczeniu na wykazaniu
przychodu dla wyliczenia podstawy opodatkowania. Z tym ciągiem czynności z kolei związany
jest obowiązek należytego udokumentowania przysporzeń majątkowych. Prawo podatkowe
jako prawo publiczne, powinno być precyzyjne oraz ściśle rozstrzygać stany faktyczne,
ponieważ dotyczy szczególnie wrażliwej sfery jaką jest mienie, w tym przypadku
przedsiębiorcy. Autor wyraża zatem pogląd, że w przypadku klauzuli generalnej
„inne dowody”, rangi ustawowej niecelowym byłoby stosowanie - jako rozwinięcie tej
regulacji - z atrybutem pierwszeństwa ustawy o rachunkowości. Wydaje się, że właśnie ten
konflikt aktów prawnych tej samej rangi nie będzie ekonomicznie i pragmatycznie rozwiązany
jedynie przy zastosowaniu zasady lex specialis derogat legi generali. Rozwiązanie „klinczu”
leży w zrozumieniu procesu gospodarczego. Jakkolwiek zabrzmi to jako truizm, nie będzie
opodatkowania bez osiągniętego przychodu, a prawo publiczne nie powinno promować jego
ukrywania, lecz powinno wspierać podatnika w zakresie obowiązku ewidencyjnego.
By jednak tak się stało, trzeba przełamać schemat dogmatyzmu w wykładni i paradygmat
o nierozszerzalności wyjątków. Idąc dalej wydaje się całkiem sensownym, że zakres właściwy
wyjątku odczyta się prawidłowo, przy uwzględnieniu kontekstu gospodarczego i zważeniu
argumentów prawa podatkowego z obszaru wykazania dochodu i cywilistycznej podstawy
w ogólności kształtowania stosunku prawnego, będącego podstawą aktualizacji obowiązku
publiczno - prawnego po stronie przedsiębiorcy - podatnika. To uwzględnienie jest przejawem
sięgania przy wykładni prawa do czynników pozaprawnych, pozasystemowych, do czynników
ekonomicznych,

zaczerpniętych

z

rzeczywistych

stosunków

gospodarczych.

Przyjmując przeciwną optykę rozważań należy wskazać, że dla właściwego odczytania zakresu
wyjątku statuowanego w prawie podatkowym w obszarze dowodowym, odnoszącym się do
przychodów płynących z gospodarczej działalności człowieka, należy sięgnąć do bliżej
nieokreślonych reguł, a pominąć realia obrotu, inne naczelne zasady prawa i wreszcie
ekonomiczny sens regulacji prawnych.

Konkluzje
Sumując powyższe rozważania, w pierwszej kolejności trzeba wyraźnie podkreślić,
że treść merytoryczna niniejszego rozdziału miała na celu próbę syntezy trzech zjawisk,
instytucji, a mianowicie (1) pojęcia i obrotu kryptowalutami, (2) wybranych problemów z tym
związanych na gruncie prawa publicznego, w szczególności prawa podatkowego oraz
(3) wykazania przydatności ekonomicznej analizy prawa w rozstrzyganiu powyższych
16
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wybranych problemów. Mając świadomość, że właściwe operowanie instrumentarium
ekonomicznej analizy prawa wymaga głębokiego zrozumienia jej istoty oraz praw ekonomii,
wydaje się celowe stosowanie tejże metody nieco ad casum tzn. do wybranych problemów
stosowania prawa w naukach szczegółowych. Bardzo pomocną rolę odgrywa w tym procesie
orzecznictwo, w tym sensie, że dokonując ważenia argumentów z silnym uwzględnieniem
realiów i zasad ekonomii stosuje ekonomiczną analizę prawa.
Autor ma świadomość, że część podjętych hipotez badawczych ma charakter
szablonowy, jak np. przydatność ekonomicznej analizy prawa dla bardziej systemowego
zrozumienia regulacji, jednakże miały one za zadanie wzmocnienie osądu tego rodzaju,
że ekonomiczne myślenie i analizowanie przepisów prawa jest wpisane w przesłanki jego
stanowienia i koherentne w regułach wykładni. Idzie o to, aby nadać mu większej wagi, tym
bardziej gdy analizowane regulacje dotykają zdarzeń prawnych skutkujących w sferze mienia
przedsiębiorcy - sferze prawno-podatkowej, w okolicznościach braku regulacji co do
stosunków prawnych kształtujących obrót kryptowalutami, a w konsekwencji przysporzenia
majątkowe. Niewątpliwie pewne hipotezy wymagają rozszerzenia argumentacji, jak choćby
finalna hipoteza o prymacie zasady ekonomizowania wykładni wyjątków ustawowych nad
dogmatycznym pierwszeństwem zasady „wyjątków nie interpretuj rozszerzająco”.
W kontekście zasygnalizowanego, roboczego pojęcia prawa obrotu walutą wirtualną
należy wskazać, że część pojęć węzłowych dla tej projektowanej dziedziny prawa, a raczej
sposób ich sformułowania tj. usługa płatności pozostaje w sferze dyskusji, na ile postulowane
regulacje krajowe mają przyjąć formę semi dyspozytywną. Jednakowoż wyraźnie artykułuje
się pogląd o właściwym i wymagającym recypowania z prawa europejskiego zastosowaniu
enumeratywnego katalogu branż.
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Abstract: Mainly this Article is an attempt combining law and economics with chosen judgment,
especially connected with tax law. In this Article Author analyses result of applying basic rules of law
and economics: taking into consideration economy, duaring practising law by court, counteracting
various argument. Trading virtual currency by the entrepreneur and reults of those kind of contracts in
tax are crucial elements. It is important, that Author is going to find out, what is the relationship between
law and economics and conventional, dogmatic explanation. One of the justified hypothesis is, that
freedom of contract is a legal source for contracts using virtual currency, which finally related to tax,
monetary benefit for the State.
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Łukasz Antos1

OBRÓT MATERIAŁOWO-TOWAROWY W JEDNOSTCE
GOSPODARCZEJ (Łukasz Antos)
Streszczenie: Wyboru metody ewidencjonowania towarów i materiałów na kontach ksiąg
pomocniczych dokonuje kierownik jednostki po uwzględnieniu rodzaju i wartości poszczególnych grup
materiałów i towarów. Prowadzona ewidencja rzeczowego majątku obrotowego powinna być tak
zorganizowana, aby umożliwiać sprawowanie bieżącej kontroli osiąganych przychodów, ponoszonych
rozchodów oraz stanu posiadanych zapasów. Prowadzona ewidencja na kontach ksiąg pomocniczych
ma również umożliwić przeprowadzenie rozliczenia osób odpowiedzialnych za powierzone im
składniki majątku obrotowego jednostki. Materiały jakimi dysponuje jednostka są to wszelkie
przedmioty pracy nabywane od innych jednostek z przeznaczeniem do dalszej ich obróbki.
Terminologia pojęcia materiały nie jest jednorodną grupą jako materiały rozumiemy zarówno
podstawowe surowce zużywające się w toku produkcji oraz materiały pośrednio wiążące się z procesem
produkcji.
Słowa kluczowe: Materiały, towary, obrót materiałowo –towarowy.

Wprowadzenie
Posiadane przez jednostki gospodarcze rzeczowego majątku obrotowego zgodnie z zapisami
Ustawy o Rachunkowości nakłada na przedsiębiorstwa obowiązek identyfikowania
posiadanego majątku jako aktywa. Według ustawy o rachunkowości aktywa to kontrolowane
przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku
przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści
ekonomicznych. Sprostanie wymogom zawartym w UoR jednostki zobowiązane są do
zapewnienia przejrzystości prowadzonej dokumentacji księgowej i magazynowej, wskazanie
sposobu wyceny materiałów towarów.
Pojęcie materiałów i towarów
Jednostki gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą prezentują w bilansie zapasy
składające się z dwóch elementów składowych:
•

zapasów wytworzonych we własnym zakresie;

•

zapasów nabytych przez jednostkę.

Zapasy wytworzone we własnym zakresie obejmują składniki rzeczowych aktywów
obrotowych wytworzonych przez jednostkę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

1
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Drugą grupę stanowią rzeczowe składniki majątku obrotowego nabyte od innych podmiotów
w transakcjach kupna sprzedaży2.
Materiały jakimi dysponuje jednostka są to wszelkie przedmioty pracy nabywane
od innych jednostek z przeznaczeniem do dalszej ich obróbki. Terminologia pojęcia materiały
nie jest jednorodną grupą jako materiały rozumiemy zarówno podstawowe surowce zużywające
się w toku produkcji oraz materiały pośrednio wiążące się z procesem produkcji, zapewniając
warunki do prowadzenia działalności gospodarczej3. Pozycja materiały dzieli się na następujące
grupy według celu przeznaczenia przedstawione w tabeli 1.
Tabela 1. Podział materiałów ze względu na przeznaczenie
Materiały
podstawowe
Materiały
pomocnicze
Paliwa
Części zapasowe
maszyn i urządzeń
Opakowania
Odpadki

Są to materiały wykorzystywane w procesie produkcji, w trakcie którego
przekazują swoją istotę lub stanowią ich części składowe.
Wykorzystywane są do nadania produkowanym wyrobom ściśle określonych
cech, właściwości. W skład materiałów pomocniczych zaliczamy również
materiały wykorzystywane w celach ogólnych jednostki.
Paliwa wykorzystywane są zarówno w procesach technologicznych,
napędowych i gospodarczych.
Przeznaczeniem części zapasowych do maszyn i urządzeń jest ich
wykorzystanie w sytuacji wymiany wyeksploatowanych elementów.
Wykorzystywane są w celu zapewnienia ochrony, zabezpieczenia przed
zniszczeniem lub uszkodzeniem innych materiałów.
Odpadki stanowią wszelkie niepełnowartościowe materiały, stanowiące
pozostałości nie w pełni wykorzystanych materiałów.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie, M. Chodoń, K. Zasiewska, Podstawy rachunkowości, Wydawca
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie, Warszawa 2015, s. 139. Z.Messner, J. Pfaff,
Teoria i zasady rachunkowości, Wydawca Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie,
Warszawa 2013, s. 27.

Drugą grupą rzeczowego majątku obrotowego jednostki są towary, nabywane w celu
ich dalszej odsprzedaży. Cechą charakterystyczną towarów jest ich gotowość do ponownej
odsprzedaży bez konieczności ingerowania w ich formę, skład, właściwości. Pozycję towary w
bilansie będą prezentowały w szczególności jednostki zajmujące się prowadzeniem
działalności handlowej. Ponadto do pozycji towary należy zaliczyć również wytworzone
produkty pracy ze własnym zakresie przeznaczone do sprzedaży w własnych sklepach 4.

M. Chodoń, K. Zasiewska, Podstawy rachunkowości, Wydawca Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd
Główny w Warszawie, Warszawa 2015, s. 139.
3
Z. Messner, J. Pfaff, Teoria i zasady rachunkowości, Wydawca Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd
Główny w Warszawie, Warszawa 2013, s. 27.
4
A. Cicha, Rachunkowość finansowa z elementami rachunku kosztów i sprawozdawczości finansowej, Wydawca
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie, Warszawa 2014, s. 103.
2
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Udokumentowanie prowadzonego obrotu materiałami i towarami w jednostce
gospodarczej pełni dwie następujące funkcje5:
•

dokumenty wystawione przed realizacją transakcji stanowią dyspozycję przyjęcia lub
wydania ściśle wskazanych składników majątku obrotowego przedsiębiorstwa,

•

dokumenty wystawione po zrealizowaniu transakcji stanowią podstawę do obciążenia
osoby materialnie odpowiedzialnej za powierzone składniki majątku obrotowego
przedsiębiorstwa.
Dowodami księgowymi wykorzystywanymi do dokumentowania obrotu materiałami

i towarami są6:
•

dowody dokumentujące przyjęcie materiałów lub towarów
o PZ Przyjęcie z zewnątrz,
o PW Przyjęcie wewnętrzne,

•

dowody dokumentujące wydanie rozchód materiałów lub towarów
o WZ Wydanie na zewnątrz,
o RW Rozchód wewnętrzny.
Dokumenty źródłowe dotyczące obrotu materiałami lub towarami w jednostce

gospodarczej muszą być prowadzone w sposób prawidłowy i być kompletne, ponieważ
stanowią podstawę do wykazania i ujęcia przeprowadzonej operacji gospodarczej w ewidencji
księgowej przedsiębiorstwa. Ewidencję stanu materiałów i towarów w jednostce gospodarczej
prowadzi się na kontach zespołu 3 „Materiały i towary”. Do kont zespołu trzeciego powinna
być prowadzona ewidencja uzupełniająca i uszczegóławiająca wykazywana na kontach ksiąg
pomocniczych jednostki. Księgi pomocnicze prowadzone są w oparciu o jedną z metod
ujmowania zapisów dla kont ksiąg pomocniczych7. Metody prowadzenia ewidencji materiałów
i towarów na kontach ksiąg pomocniczych przedstawiono w tabeli 2.

B. Gierusz, Podręcznik samodzielnej nauki księgowania, Wydawnictwo Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia
Kadr, Gdańsk 2006, s. 198.
6
D. Dziwago, A. Zawadzki, Finanse przedsiębiorstwa, istota- narzędzia- zarządzanie, Wydawca Stowarzyszenie
Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie, Warszawa 2011, s. 329.
7
Meritum Rachunkowość, Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, (red.) E. Walińska, Wydawnictwo
ABC Wolter Kluwer business, Warszawa 2014, s. 305.
5
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Tabela 2. Metody powadzenia zapisów na kontach ksiąg pomocniczych
Metoda ewidencji
Ewidencja ilościowowartościowa

Ewidencja ilościowa

Ewidencja wartościowa

Charakterystyka
Dla każdego składnika materiałów i towarów zostają ujęte obroty i stany
w jednostkach naturalnych i pieniężnych. Prowadzenie tej metody
wymaga prowadzenia szczegółowej dokumentacji przyjęcia oraz
rozchodu materiałów i towarów.
Obroty i stany prowadzone są dla poszczególnych składników materiałów
i towarów lub ich jednorodnych grup tylko w jednostkach naturalnych.
Wartość stanu zostaje wyceniona na koniec okresu sprawozdawczego, za
który zostaje przeprowadzone rozliczenie z tytułu podatku dochodowego.
Obroty i stany towarów i opakowań prowadzone są w jednostkach
sprzedaży detalicznej lub według miejsc składowania. Przedmiotem
zapisów w ewidencji wartościowej są tylko przychody, rozchody oraz
stany całego zapasu.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie, D. Dziwago, A. Zawadzki, Finanse przedsiębiorstwa, istotanarzędzia- zarządzanie, Wydawca Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie,
Warszawa 2011, s. 335; Meritum Rachunkowość, Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, (red.)
E. Walińska, Wydawnictwo ABC Wolter Kluwer business, Warszawa 2014, s. 315.

Wyboru metody ewidencjonowania towarów i materiałów na kontach ksiąg
pomocniczych dokonuje kierownik jednostki po uwzględnieniu rodzaju i wartości
poszczególnych grup materiałów i towarów. Prowadzona ewidencja rzeczowego majątku
obrotowego powinna być tak zorganizowana, aby umożliwiać sprawowanie bieżącej kontroli
osiąganych przychodów, ponoszonych rozchodów oraz stanu posiadanych zapasów.
Prowadzona

ewidencja

na

kontach

ksiąg

pomocniczych

ma

również

umożliwić

przeprowadzenie rozliczenia osób odpowiedzialnych za powierzone im składniki majątku
obrotowego jednostki8.
Wycena materiałów i towarów w jednostce według ceny zakupu i ceny nabycia
Posiadane w dyspozycji przez jednostkę gospodarczą zapasy materiałów i towarów zostają
ujęte w księgach rachunkowych poprzez dokonanie ich wyceny według ceny zakupu lub ceny
nabycia9.
Cena zakupu towarów lub materiałów jest to cena jaką są zobligowani zapłacić nabywcy
sprzedającemu za zakupione składniki majątkowe, bez uwzględniania podlegających
odliczeniu podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego. Cena zakupu jest też określana
jako cena fakturowe netto, stanowiąca wartość zakupionych składników majątku obrotowego

W. Gos, M. Janowicz, P. Mućko, A. Niemiec, W. Skoczylas, P. Waśniewski, Sprawozdania finansowe i ich
analiza, Wydawca Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie, Warszawa 2015, s.65.
9
B. Gierusz, Podręcznik samodzielnej nauki księgowania, Wydawnictwo Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia
Kadr, Gdańsk 2006, s. 198.
8
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bez uwzględniania dodatkowych kosztów ponoszonych w trakcie realizacji transakcji zakupu.
Zastosowanie wyceny składników majątku obrotowego według kryterium ceny zakupu
możliwe jest tylko w sytuacji, gdy postepowanie takie nie naruszy zasady współmierności
przychodów i kosztów. Stosowanie wyceny składników majątku obrotowego jednostki według
ceny zakupu oznacza zaliczenie całości kosztów zakupu do kosztów okresu, w którym
je poniesiono. Można tego dokonać, gdy10:
•

koszty zakupu stanowią niewielki odsetek wartości zakupionych materiałów
lub towarów,

•

zapasy towarów lub materiałów utrzymywane są na stałym poziomie,

•

udział posiadanych zapasów w ogólnej wartości majątku jest niewielki.
Niespełnienie żadnego z tych warunków narzuca obowiązek zastosowania wyceny na

poziomie ceny nabycia rzeczowego majątku obrotowego. Cena nabycia posiadanych towarów
i materiałów jest to cena zakupu uwzględniająca koszty bezpośrednio związane z zakupem
towarów lub materiałów. Cena nabycia uwzględnia w szczególności koszty dotyczące
transportu; spedycji; ubezpieczenia w takcie transportu; załadunku i rozładunku itp.11.
Relację pomiędzy ceną zakupu a ceną nabycia przedstawiono na rysunku 1.
Rysunek 1. Zależność pomiędzy ceną zakupu a ceną nabycia
Wartość
towarów i
materiaów w
cenie zakupu

Wartość towarów i
materiałów w cenie
nabycia

Bezapośrednie
koszty zakupu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie, D. Dziwago, A. Zawadzki, Finanse przedsiębiorstwa, istotanarzędzia- zarządzanie, Wydawca Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie,
Warszawa 2011, s. 340; Meritum Rachunkowość, Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, (red.) E.
Walińska, Wydawnictwo ABC Wolter Kluwer business, Warszawa 2014, s. 325.

D. Dziwago, A. Zawadzki, Finanse przedsiębiorstwa, istota- narzędzia- zarządzanie, Wydawca Stowarzyszenie
Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie, Warszawa 2011, s. 329.
11
Meritum Rachunkowość, Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, (red.) E. Walińska, Wydawnictwo
ABC Wolter Kluwer business, Warszawa 2014, s. 305.
10
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Zakup materiałów i towarów oraz jego rozliczenie
Prawidłowe ujmowanie operacji gospodarczych dotyczących zakupu materiałów i towarów
wymaga wykorzystania konta „Rozliczenie zakupu”. Jest to jedno z kont zespołu 3 „Materiały
i towary”. Konto 300 Rozliczenie zakupu wykorzystywane jest w szczególności do12:
•

uniezależnienia księgowania przyjęcia materiałów, towarów od momentu otrzymania
faktury,

•

uniezależnienia księgowania faktury dokumentującej zakup materiałów, towarów
od momentu otrzymania fizycznej dostawy,

•

ustalenie wartości dostaw w drodze,

•

ustalenie i zaewidencjonowanie kosztów zakupu,

•

ustalenie różnic ilościowych i jakościowych dostarczonych towarów i materiałów.
Wykorzystanie konta 300 Rozliczenie zakupu jest konieczne ze względu na pojawiające

się rozbieżności pomiędzy dokumentami magazynowymi a dokumentami zakupu.
Wykorzystanie kont 300 Rozliczenie zakupu do ewidencji zakupu materiałów i towarów
pozwoli na powiązanie oraz na porównywanie dostaw przyjmowanych do magazynu
z otrzymanymi dokumentami zakupu13. Proces przeprowadzenia zapisów księgowych
z wykorzystaniem konta Rozliczenie zakupu przedstawiono w tabeli 3.
Tabela 3. Funkcjonowanie konta Rozliczenie zakupu
Nazwa konta
Rozrachunki z
dostawcami
Rozliczenie zakupu
Vat naliczony
Rozliczenie zakupu
Materiały/ Towary

Strona Treść operacji gospodarczej
konta
Ct
1 Otrzymanie faktury C wartość netto
zakupu od dostawców
Dt
A VAT Naliczony
Dt
B wartość brutto
Ct
2 Przyjęcie materiałów/ towarów do magazynu
Dt

Źródło: Opracowanie własne na podstawie, D. Dziwago, A. Zawadzki, Finanse przedsiębiorstwa, istota narzędzia - zarządzanie, Wydawca Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie,
Warszawa 2011, s. 339; Meritum Rachunkowość, Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa,
(red.) E. Walińska, Wydawnictwo ABC Wolter Kluwer business, Warszawa 2014, s. 312.

A. Cicha, Rachunkowość finansowa z elementami rachunku kosztów i sprawozdawczości finansowej, Wydawca
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie, Warszawa 2014, s. 112.
13
M. Chodoń, K. Zasiewska, Podstawy rachunkowości, Wydawca Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd
Główny w Warszawie, Warszawa 2015, s. 139.
12
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Ewidencjonując rozliczenie transakcji zakupu materiałów należy wskazać na możliwe
trzy sytuacje:
•

Otrzymanie w bieżącym okresie sprawozdawczym faktury od dostawców oraz dostawę
zakupionych towarów, materiałów. W tym przypadku zostaną zawarte w księgach
rachunkowych jednostki zapisy zawierające komplet dokumentów, konto rozliczenie
zakup nie wykaże żadnego salda14.

•

Otrzymanie w bieżącym okresie sprawozdawczym faktury od dostawców natomiast
do końca okresu sprawozdawczego nie otrzymano dostawy zakupionych towarów,
materiałów. W tym przypadku do jednostki gospodarczej wpływa tylko sama faktura
dokumentująca dokonanie transakcji zakupu. Sytuacja taka nie pozwala na przyjęcie do
magazynu zakupionych materiałów, towarów ze względu na brach ich fizycznej
dostawy. W takim przypadku pojawia się konieczność wykorzystania konta Rozliczenie
zakupu, wartość dostawy zostanie ujęta postronnie DT konta. Natomiast jeśli do końca
okresu sprawozdawczego jednostka nie otrzyma dostawy zakupionych składników
majątku obrotowego na koncie 300 Rozliczenie zakupu pozostanie saldo DT –
dostawy w drodze15.

•

Otrzymanie w bieżącym okresie sprawozdawczym dostawy zakupionych składników
majątku obrotowego bez otrzymania do końca okresu sprawozdawczego faktury
od dostawcy. W tym przypadku przedsiębiorstwo ujmie w księgach rachunkowych
przyjęcie dostawy bez potwierdzenia dokumentem zakupu. Na koncie 300 Rozliczenie
zakupu zostaną dokonane zapisy po stronie CT w równowartości tej dostaw.
W przypadku braku faktury do końca okresu konto Rozliczenie zakupu wykaże saldo
CT- dostawy niefakturowane16.

Ewidencja rozchodu materiałów i towarów
Przeprowadzane operacje wydania materiałów z magazynu jednostki gospodarczej musi
udokumentowana

oraz

zaewidencjonowana

w

księgach

rachunkowych

jednostki17.

Zasady ujmowania rozchodu materiałów w księgach rachunkowych jednostki gospodarczej
zawarto w tabeli 4.
Rachunkowość, Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, (red.) E. Walińska, Wydawnictwo ABC Wolter
Kluwer business, Warszawa 2014, s. 335.
15
Meritum Rachunkowość, Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, (red.) E. Walińska, Wydawnictwo
ABC Wolter Kluwer business, Warszawa 2014, s. 305.
16
M. Chodoń, K. Zasiewska, Podstawy rachunkowości, Wydawca Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd
Główny w Warszawie, Warszawa 2015, s. 139
17
W. Gos, M. Janowicz, P. Mućko, A. Niemiec, W. Skoczylas, P. Waśniewski, Sprawozdania finansowe i ich
analiza, Wydawca Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie, Warszawa 2015, s.65
14
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Tabela 4. Ewidencja rozchodu materiałów
Nazwa konta
Materiały

Strona
konta
CT

Materiały

CT

Nazwa
konta
Zużycie
materiałów i
energii
Wartość
sprzedanych
materiałów

Strona
konta
DT

Treść operacji gospodarczej

DT

2 Rozchód materiałów w związku z ich sprzedażą

1 Rozchód materiałów w związku z ich wydaniem na
potrzeby produkcyjne kub na cele ogólne jednostki

Przychody ze
CT
A wartość netto
sprzedaży
3 Faktura
VAT Należny
CT
B Vat należny
sprzedaży
Rachunek
DT
C wartość brutto
materiałów
bankowy/
Kasa/
Rozrachunki z
odbiorcami
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: D. Dziwago, A. Zawadzki, Finanse przedsiębiorstwa, istotanarzędzia- zarządzanie, Wydawca Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie,
Warszawa 2011, s. 335; Meritum Rachunkowość, Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, (red.) E.
Walińska, Wydawnictwo ABC Wolter Kluwer business, Warszawa 2014, s. 315.

Dokumentowanie

sprzedaży

towarów

potwierdzane

jest

fakturą

powiązaną

z dokumentem opisującym rozchód sprzedanych towarów WZ - wydanie na zewnątrz18.
Ewidencję sprzedaży i rozchodu towarów w jednostce gospodarczej przedstawiono w tabeli 5.
Tabela 5. Ewidencja sprzedaży i rozchodu towarów
Nazwa konta
Towary

Strona
konta
CT

Nazwa
konta
Wartość
sprzedanych
towarów

Strona
konta
DT

Treść operacji gospodarczej
1 Rozchód sprzedanych towarów

Przychody ze CT
A wartość netto
sprzedaży
2
Faktura B Vat należny
VAT Należny CT
sprzedaży
Rachunek
DT
C wartość brutto
towarów
bankowy/
Kasa/
Rozrachunki z
odbiorcami
Źródło: Opracowanie własne na podstawie, D. Dziwago, A. Zawadzki, Finanse przedsiębiorstwa, istotanarzędzia- zarządzanie, Wydawca Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie,
Warszawa 2011, s. 335; Meritum Rachunkowość, Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, (red.) E.
Walińska, Wydawnictwo ABC Wolter Kluwer business, Warszawa 2014, s. 315.

Rachunkowość, Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, (red.) E. Walińska, Wydawnictwo ABC Wolter
Kluwer business, Warszawa 2014, s. 335.
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Wnioski
Z uwagi na efektywność zarządzania majątkiem obrotowym przedsiębiorstwa należy
podejmować

działania

zmierzające

do

utrzymywania

zapasów

na

uzasadnionym

i niezbędnym poziomie. Utrzymywanie zapasów w magazynie pociąga za sobą zamrożenie
posiadanych środków finansowych oraz ponoszenie dodatkowych nakładów finansowych
związanych z ich przechowywaniem. Dlatego zachowanie racjonalnej wielkości oraz struktury
posiadanych zapasów ma istotne znaczenie na osiągane wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa.
Bibliografia
1. Chodoń M., Zasiewska K., Podstawy rachunkowości, Wydawca Stowarzyszenie
Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie, Warszawa 2015.
2. Messner Z., Pfaff J., Teoria i zasady rachunkowości, Wydawca Stowarzyszenie
Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie, Warszawa 2013.
3. Cicha
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Rachunkowość

finansowa

z

elementami

rachunku

kosztów

i sprawozdawczości finansowej, Wydawca Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Zarząd Główny w Warszawie, Warszawa 2014.
4. Gierusz B., Podręcznik samodzielnej nauki księgowania, Wydawnictwo Ośrodek
Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2006.
5. Dziwago D., Zawadzki A., Finanse przedsiębiorstwa, istota- narzędzia- zarządzanie,
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(red.) E. Walińska, Wydawnictwo ABC Wolter Kluwer business, Warszawa 2014.
7. Gos W., Janowicz M., Mućko P., Niemiec A., Skoczylas W., Waśniewski P.,
Sprawozdania finansowe i ich analiza, Wydawca Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Zarząd Główny w Warszawie, Warszawa 2015.
Abstract: The selection of the method of recording the goods and materials on the accounts of auxiliary
books is made by the head of the unit after taking into account the type and values of individual groups
of materials and goods. Record keeping of tangible current assets should be organized in such a way as
to enable the current control of the generated revenues, incurred expenditures and the state of owned
inventories. The records kept in the accounts of the auxiliary books are also to enable the settlement of
persons responsible for the components of the company's assets. Materials available to the unit are all
work items purchased from other units for further processing. The terminology of the concept of
materials is not a homogeneous group, as materials we understand both the basic raw materials
consumed in the course of production and materials indirectly associated with the production process.
Keywords: Materials, goods, material and material trade.
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ROLA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W NOWEJ
EKONOMII INSTYTUCJONALNEJ (Marcin Banaszek)
Streszczenie: Artykuł przedstawia teoretyczne rozważania dotyczące ekonomii instytucjonalnej.
Scharakteryzowano w nim dwa główne nurty ekonomii instytucjonalnej: stary i nowy instytucjonalizm.
Dodatkowo zaprezentowano rolę, jaką społeczeństwo informacyjne pełni w ramach ekonomii
instytucjonalnej.
Słowa kluczowe: Ekonomia instytucjonalna, społeczeństwo informacyjne.

Wstęp
Zachodzące przemiany społeczno-gospodarczo-kulturowe w XXI wieku zrodziły potrzebę
wielowymiarowego spojrzenia na zachodzące procesy społeczno-ekonomiczne. Do niedawna
podejście instytucjonalne w naukach ekonomicznych uznawane było za podejście mocno
odbiegające od głównego nurtu ekonomii reprezentowanego przez dwa ośrodki myśli
ekonomicznej: Uniwersytet Chicagowski i Massachusetts Institute of Technology2.
Współcześnie, coraz częściej akcentuje się argument, że instytucjonaliści przywrócili ekonomii
charakter nauki społecznej oraz nawiązali do starej tradycji traktowania ekonomii,
jako ekonomii politycznej. Ekonomia instytucjonalna została uznana za główny nurt ekonomii,
co potwierdzają liczne badania, w których zwraca się uwagę na instytucje, które mogą stać się
podstawą długotrwałego wzrostu, jeśli będą zapewniać obywatelom m.in. przestrzenie praw
własności oraz będą rozwiązywać pojawiające się konflikty społeczne i przyczyniać
się do utrzymania porządku oraz przestrzegania prawa3.
Ekonomia instytucjonalna w ujęciu teoretycznym
Twórcami ekonomii instytucjonalnej byli T. Veblen, W. C. Mitchell i J. R. Commons.
Za największą zasługę Veblena uznaje się przyjęcie społecznego punktu widzenia darwinizmu
i kulturowego relatywizmu. Dodatkowo, do zasług Veblena należy zaliczyć połączenie teorii
instytucji z teorią ewolucji oraz wprowadzenie instytucji jako systematycznego przedmiotu
badań do ekonomii. Odmienne podejście stosował J. R. Commons, który później jednak doszedł

Mgr, Instytut Zarzadzania, Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania, Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach.
2
W. Pizło, Przedsiębiorstwo w społeczeństwie informacyjnym w świetle teorii ekonomii instytucjonalnej,
Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009, s. 26.
3
J. Wilkin, Jaki kapitalizm, jaka Polska, PWN, Warszawa 1995, s. 43.
1
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do podobnych wniosków co T. Veblen4. Commons odegrał najważniejszą rolę
dla neoinstytucjonalnej ekonomii, zaś Mitchell opracował teorię cyklu. Dorobek naukowy
amerykańskich ekonomistów w dużym stopniu zdecydował o włączeniu ekonomii
instytucjonalnej do kręgu poważnych doktryn myśli ekonomicznej XX wieku5.
W literaturze przedmiotu ekonomię instytucjonalną definiuje się jako część nauki
ekonomicznej, która za punkt odniesienia w poznawaniu i wyjaśnianiu procesów
gospodarczych przyjmuje instytucję, jako pewien wzorzec wykształcony przez zbiorowość
społeczną6. Przytoczona definicja wymaga wyjaśnienia samego pojęcia ,,instytucja”.
Według R. Richtera i E. G. Furubotna, którzy powołują się na G. Schmollera, instytucją jest
… system określonych co do formy (formalnych) i nieokreślonych co do formy (nieformalnych)
reguł, włączając w to mechanizmy ich wdrożenia7. Natomiast według D. Eissricha,
który powołuje się na D. C. Northa, instytucjami są reguły gry społeczeństwa lub bardziej
formalnie wymyślone przez ludzi ograniczenia ludzkich stosunków. Instytucje są więc
regułami w społecznym kontekście, których zasięg oddziaływania nie ogranicza się w żadnym
razie tylko do ekonomicznej sfery ludzkiego życia. Instytucje mogą wpływać na wszystkie
rodzaje ludzkich stosunków czy to ekonomicznych, politycznych, czy społecznych, poprzez
ograniczenie obszaru działania jednostki8.
Instytucja, aby trwale istniała musi spełniać funkcję socjalizującą, jej zadaniem
jest służenie przykładem oraz przypominanie, w jaki sposób należy się zachowywać,
a także czego poszczególne podmioty mają prawo od siebie wymagać. Obok socjalizacji drugą
cechą instytucji jest realizacja wyznaczonego celu lub misji, jednak, żeby instytucja była w
stanie wypełnić swoją wyimaginowaną funkcję lub misję (...) musi ona odsunąć na plan dalszy
lub w ogóle usunąć czasowo z pola widzenia troskę o realizację tego właśnie zadania.
Dobrze działająca instytucja zwalnia działające podmioty z obowiązku zastanawiania się nad
jej strategią i celem. W przypadku sprawnej instytucji można wierzyć, że linia działania
zalecana w sposób instytucjonalny przyniesie korzystne (...) wyniki9. Instytucja kształtuje się na
zasadzie socjalizacji pierwotnej i wtórnej. Jest jednym z elementów tworzących więzi
K. Dopfer, Thorstein Veblens Beitrag zur okonomischen Theorie [w:] Kommentarband zum Faksimile –
Nachdruck der 1899 erschienenen erstausgabe von ,,Thorstein Veblen: The Theory of the Leisure Class”,
Dusseldorf 2000, s. 109.
5
W. Stankiewicz, Ekonomika instytucjonalna. Zarys wykładu, Wydawnictwo: PWSBIA, Warszawa 2012, s. 10.
6
Ibidem, s, 9.
7
R. Richter, E. G. Furubotn, Neue Institutionenakonomik. Eine Einfuhrung und kritische Wurdigung, Tubingen
1999, s. 7.
8
D. Eissrich, Systemtransformation aus der Sicht der neuen Institutionenokonomik, Frankfurt 2000, s. 62.
9
C. Offe, Projektowanie instytucji w krajach Europy Wschodniej w okresie przemian, [w:] J. Hausner (red.),
Narodziny demokratycznych instytucji, AE w Krakowie, Kraków, Fundacja „Polska Praca”, Warszawa 1995,
s. 10 - 11.
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społeczne, poprzez przybieranie tych samych postaw, zachowań oraz uznawanie jednakowych
norm i wzorców postępowania, co spaja grupę10.
Wyróżnia się następujące instytucje wynikające z podstawowych potrzeb człowieka
koniecznych dla przetrwania i rozwoju: reprodukcji, schronienia, integracji i ekspresji,
bezpieczeństwa, pożywienia oraz kultury symbolicznej. Można również wyróżnić instytucje
uniwersalne,

do

których

należy

zaliczyć

rodzinę

oraz

instytucje

religijne11.

Jednak podstawowym podziałem instytucji życia społecznego jest ich poziom sformalizowania.
Wymienia się instytucje formalne – to jasno zapisane przez urzędy państwowe zasady
postępowania i sankcje wynikające z ich naruszenia12, instytucje nieformalne – dotyczą
zachowań wynikających z tradycji obyczajów, norm moralnych i wspólnotowych zasad
współdziałania13 oraz instytucje regulujące – które wyodrębnia się na podstawie treściwości
prezentowanych zadań i polegają na sprawowaniu nadzoru nad zachowaniami jednostek
oraz grup społecznych narzucając reguły lub restrykcje14.
Człowiek jako istota społeczna jest zarazem istotą silnie związaną instytucjonalnie
ze społeczeństwem, w którym żyje. Zakres więzi instytucjonalnych zawiera się w trzech typach
przestrzeni instytucjonalnej: publiczna (makro), organizacyjna (mezo) i prywatna (mikro).
Na poziomie makrospołecznym proces instytucjonalizacji może być realizowany przez
poszczególne ruchy ideologiczne poprzez dokonywane zapożyczenia z przeszłości lub z innych
systemów instytucjonalnych, jak również bazujący na pewnych często utopijnych wizjach ładu
gospodarczego i społecznego15. W przypadku poziomu makro proces instytucjonalizacji
oznacza brak etapu innowacji, polega on zatem na odgórnym wprowadzeniu nowych instytucji
poprzez dyskredytację instytucji istniejących, propagowanie instytucji zapożyczonych z innych
systemów społeczno-ekonomicznych lub wprowadzenie oryginalnych16.
Wyróżnia się dwa główne nurty ekonomii instytucjonalnej: stary instytucjonalizm,
którego przedstawicielami są m.in. Th. Veblen, J.M. Clark, J.R. Commons, W.C. Mitchell oraz
nowy instytucjonalizm reprezentowany przez m.in. O.E. Williamsona, R. Coase’a,
D.C. Northa, E. Ostrom, W. Rikera i J. Menarda17.

J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa 1970, s. 117.
B. Gąciarz, Instytucjonalizacja samorządności. Aktorzy i efekty, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2004, s. 30.
12
W. Stankiewicz, Ekonomika… op. cit., s. 222.
13
Ibidem.
14
Ibidem, s. 223.
15
C. Offe, Projektowanie … op. cit., s. 9.
16
W. Pizło, Przedsiębiorstwo… op. cit., s. 50.
17
Ibidem, s. 26.
10
11
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Charakterystykę obu nurtów przedstawia się w tabeli 1. Podejmując się charakterystyki
starego oraz nowego instytucjonalizmu wskazuje się przede wszystkim na genezę –
za prekursorów można uznać przedstawicieli różnorodnych szkół i doktryn. Szczególną uwagę
zwraca postawa starych instytucjonalistów wobec nauk klasycznego liberalizmu i odwoływanie
się nowych instytucjonalistów do ortodoksji neoklasycznej. Trudno jednoznacznie stwierdzić
jaka nauka była inspiracją dla danego nurtu. Stary instytucjonalizm od odrodzenia inspirował
się biologią, natomiast nowy instytucjonalizm korzysta z fizyki, ale i nie tylko.
Wciąż trwa dyskusja obu nurtów nad właściwym określeniem podstawowej jednostki
badawczej i wciąż podawane są nowe definicje podstawowego pojęcia, jakim jest instytucja.
Podobnie nie ma wyznaczonej granicy w strukturach systemów społeczno-gospodarczych, w
tym również macierzy instytucjonalnej. Należy także wspomnieć, że lista przedstawicieli
starego, a zwłaszcza nowego instytucjonalizmu może być zakwestionowana i nie należy stronić
od dokonywania kolejnych podziałów na nurty oraz odgałęzienia w tej ekonomii, która wciąż
jest w trakcie powstawania (in statu nascendi) 18.
Tabela 6. Charakterystyka starego i nowego instytucjonalizm
CHARAKTERYSTYKA

STARY
INSTYTUCJONALIZM

NOWY
INSTYTUCJONALIZM

Nauka inspirująca

z krytyki ortodoksalnych
przesłanek klasycznego
liberalizmu
biologia

poprzez udoskonalenie jądra
współczesnej ortodoksyjnej
teorii
fizyka (mechanika)

Elementy analizy

instytucje

Jednostka, jej
preferencje i cele

zmienne (endogenne)

atomistyczna, abstrakcyjna
jednostka
traktuje się jako dane
(egzogenne)

Geneza

Instytucje

formują preferencje i same
jednostki

endogenna

tworzą ograniczenia
zewnętrzne dla jednostek:
warunki wyboru, ograniczenia i
informacja
egzogenna

podejście organiczne i
ewolucyjne
początek XX wieku

podejście równoważące i
optymalność
koniec XX wieku

T. Veblen
J. Commons
W.C. Mitchell

O. Williamson
H. Demsetz
D. North,

Technologia
Metodologia
Czas
Przedstawiciele

18

W. Stankiewicz, Ekonomika… op.cit., s. 42.
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R. Posner
R. Coase
W. Riker
J. Menard

Źródło: A. Olejnik, Instytucjonalna ekonomika, Uczebnik, Moskwa 2005, s. 45.

Warto również dokonać analizy porównawczej starego i nowego instytucjonalizmu, aby
zauważyć różnice między tymi dwoma nurtami. Porównaniu zostaną poddane takie cechy
jak: kierunek ruchu, metodologia, metoda, centrum uwagi, przesłanki analizy (tabela 2).
Pierwsza cecha wskazuje na kierunek ruchu, czyli punkt wyjścia oraz docelowy obszar
zainteresowania. Stary instytucjonalizm odwoływał się do aktualnego stanu prawa oraz polityki
w taki sposób, aby kreślić właściwą naukę ekonomiczną. Natomiast nowy instytucjonalizm
rozpoczyna od ortodoksyjnej ekonomii poprzez aktualną politykę gospodarczą do lepszego
systemu prawa. W odniesieniu do metodologii stary instytucjonalizm czerpał bardzo dużo
z pokrewnych nauk humanistycznych, a nowy instytucjonalizm przyjął metodologię uznaną
przez ortodoksję neoklasyczną. Kolejną cechą jest metoda, która nie jest ostrym kryterium
podziału, ponieważ stosowanie indukcji było upowszechnione w kierunku historycznym,
jednak oba nurty korzystały z dedukcji. Kolejną cechą porównawczą jest centrum uwagi, czyli
na czym została skupiona uwaga przy badaniach. Stary instytucjonalizm w swoich badaniach
skupiał się na działaniach kolektywnych, natomiast nowy instytucjonalizm na poczynaniach
suwerennej jednostki19. Współcześnie w ekonomii instytucjonalnej stosuje się podejście
określane jako indywidualizm instytucjonalny, czy też metodologiczny strukturalizm.
Veblenowi w tradycji ekonomicznej przypisuje się podejście holistyczne, które w znacznym
stopniu odnosi się do wspólnot społecznych. Natomiast nowa ekonomia instytucjonalna skupia
się w większym stopniu na indywidualizmie metodologicznym korzystając z nurtu ekonomii
neoklasycznej oraz na podejściu funkcjonalistycznym, które odnosi się do rozwoju i zmian
zachodzących w otoczeniu społeczno-gospodarczym20.

19
20

W. Stankiewicz, Ekonomika… op. cit., s. 40-41.
Ibidem, s. 33.
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Tabela 7. Różnice między starym i nowym instytucjonalizmem
CECHY

STARY
INSTYTUCJONALIZM

NOWY
INSTYTUCJONALIZM

Kierunek ruchu

od systemu prawa i polityki do
ekonomii

od ekonomii i polityki do
systemu prawa

Metodologia

innych nauk humanistycznych
(prawo, politologia, socjologia
i in.)

ekonomia neoklasyczna (metody
mikroekonomii i teorii gier)

Metoda

indukcyjna

dedukcyjna

Centrum uwagi

działanie kolektywne

niezależna jednostka

Przesłanki analizy

holizm

indywidualizm metodologiczny

Źródło: A. Olejnik, Instytucjonalna ekonomika, Uczebnik, Moskwa 2005, s. 46.

Pomimo wskazanych różnic między starym i nowym instytucjonalizmem można także
wskazać istotne wspólne cechy różnych jego nurtów21:
•

założenie mówiące, że sfera ekonomii w znacznym stopniu jest uzależniona od sfery
instytucji;

•

każde podejście instytucjonalne odrzuca założenia o znakomitej racjonalności
podmiotów gospodarczych i ostrożnie traktuje postulat o przymusie opisywania
każdego zjawiska ekonomicznego jedynie w ramach formalnych modeli
matematycznych;

•

podejścia instytucjonalne skupiają się na procesie zmiany, w tym znaczeniu
instytucje postrzega się jako czynnik, który zapewnia określony poziom stabilności
w warunkach zmiennego otoczenia;

•

instytucje są przedmiotem zmiany – każdy z nurtów ekonomii instytucjonalnej
podejmuje próbę badania uwarunkowań, a także przyczyn transformacji instytucji,
które stanowią ramy procesów gospodarczych;

•

każda szkoła instytucjonalizmu odwołuje się do zagadnienia wyłaniania się nowego
porządku instytucjonalnego.

Ekonomia instytucjonalna uwzględnia zatem w znaczącym stopniu społeczny kontekst
procesów gospodarczych, zaznaczając ewolucyjny charakter rozwoju gospodarczego.
Tym samym z jednej strony ekonomia instytucjonalna dystansuje się od nadmiernego

G. M. Hodgson, The Revival of Veblenian Institutional Economic, “Journal of Economic Issues” 2007, vol. XLI,
no. 2 (June), s. 328-329.
21
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upraszczania zjawisk gospodarczych w formule typowej dla ekonomii neoklasycznej,
zaś z drugiej strony także od marksistowskiego determinizmu i redukcjonizmu22.
Przyszłość może sprzyjać pogłębieniu już trwającego dialogu między dwoma nurtami
ekonomii instytucjonalnej oraz ich odmianami, takimi jak ekonomia ewolucyjna
oraz konstytucjonalna ekonomia polityczna. Rozwój ekonomii instytucjonalnej podtrzymują
dynamiczne ruchy o charakterze instytucjonalnym, które występują w zarządzaniu, socjologii
i politologii w naukach o organizacji, a także w historii, antropologii, psychologii i filozofii.
Zainteresowania ekonomią instytucjonalną powinny skupiać się na instytucjach zarówno życia
gospodarczego, jak i społecznego, kształtując strukturę relacji oraz transakcji indywidualnych,
które zapewnią również podstawę dobrobytu społecznego23.
Społeczeństwo informacyjne w dobie ekonomii instytucjonalnej
Kolejnym etapem w rozwoju społeczeństw (po przedprzemysłowym i przemysłowym) jest
społeczeństwo informacyjne. Kategoria społeczeństwa informacyjnego powstała na skutek
rozwoju

technicznego,

zastosowania

technik

telematycznych,

demonopolizacji

czy komercjalizacji mediów. Jednak najważniejszą przyczyną powstania społeczeństwa
informacyjnego

jest

wysoka

dynamika

rozwoju

sieci

komunikacji

społecznej,

która spowodowana jest liberalizacją rynku telekomunikacyjnego. Rozwój sieci komunikacji
społecznej spowodował stworzenie konkurencji między poszczególnymi operatorami, poprzez
wejście na rynek nowych firm, co doprowadziło do wzrostu jakości świadczonych usług
i spadku ceny oraz efektywniejszego zaspokajania potrzeb użytkowników. Dzięki temu wzrosła
dostępność społeczeństwa do zwiększającej się ilości informacji.
Społeczeństwo w naukach ekonomicznych jest definiowane jako wspólnota narodowa,
która może osiągać wymiar międzynarodowy poprzez podział pracy24. Pojęcie społeczeństwa
informacyjnego definiuje się jako nową kulturę organizacyjną społeczeństwa w której
dominuje rola informacji oraz wiedzy25. Społeczeństwo informacyjne definiowane jest również
jako nowy system społeczeństwa kształtujący się w krajach o wysokim stopniu rozwoju
technologicznego,

gdzie

zarządzanie

informacją,

jej

jakość,

szybkość

przepływu

są zasadniczym czynnikiem konkurencyjności zarówno w przemyśle, jak i w usługach,

22

The GFC and University Economics Education, An Open Letter to the Queen, 2009;
http://media.wix.com/ugd/b629ee_fdfa30c31db1110443977ca5697b5b47.pdf [18.10.2018]
23
Ibidem, s. 43.
24
O. Lange, Ekonomia polityczna, PWN, Warszawa 1980, s. 28-29.
25
J. Kropiwnicki, Budowa cywilizacji informacyjnej jako fi lar długookresowej strategii dla Polski do roku 2025,
[w:] Internet – fenomen społeczeństwa informacyjnego, T. Zasęp (red.), Edycja Świętego Pawła, Częstochowa
2001, s. 171–177.
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a stopień rozwoju wymaga stosowania nowych technik gromadzenia, przetwarzania,
przekazywania i użytkowania informacji26. K. Krzysztofek i M.S. Szczepański charakteryzują
społeczeństwo informacyjne, jako społeczeństwo, w którym informacja jest intensywnie
wykorzystywana

w

życiu

ekonomicznym,

społecznym,

kulturalnym

i

politycznym,

to społeczeństwo, które posiada bogate środki komunikacji i przetwarzania informacji będące
podstawą tworzenia większości dochodu narodowego oraz zapewniające źródło utrzymania
większości ludzi27.
Po raz pierwszy pojęcie społeczeństwo informacyjne zostało użyte przez
K. Koyamę w pracy Introduction to Information Theory w 1968 roku oraz Y. Masudę w 1969
roku28. Należy podkreślić, że koncepcja społeczeństwa informacyjnego stanowi jedną z części
bellowskiej triady rozwoju społecznego, na który składa się: społeczeństwo agrarne
(preindustrialne), industrialne i informacyjne (postindustrialne)29. Przejście od społeczeństwa
industrialnego do postindustrialnego spowodowało wzrost znaczenia informacji, wiedzy
oraz kwalifikacji, jako głównego czynnika decydującego o zajęciu przez daną jednostkę pozycji
społecznej. Obecna rzeczywistość została niemal zdominowana przez informację.
Mówi się nawet o zjawisku chaosu informacyjnego, który jednak wnosi więcej korzyści niż
strat30. Informacja stała się nieuchwytnym dobrem, które niełatwo daje się ująć
w dotychczasowe schematy ekonomiczne. Obiekt fizyczny może być tylko w jednym miejscu
naraz, informacja może być potencjalnie wszędzie. Ta sama informacja może mieć różną
wartość w zależności od kontekstu, nabierać znaczenia na wartości w kombinacji z innymi
informacjami (…)31. W wyniku wzrostu znaczenia informacji i jej wpływu na rozwój
współczesnego człowieka w literaturze przedmiotu pojawiło się pojęcie ,,informacjonalizmu”,
czyli paradygmatu technologicznego opartego na powiększaniu ludzkich możliwości
w przetwarzaniu informacji poprzez wykorzystanie bliźniaczych rewolucji w mikroelektronice
i inżynierii genetycznej32. Ważną rolę w informacjonalizmie odgrywają technologie
informacyjne, które nie są prostymi narzędziami do zwykłego stosowania, ale procesami które
się rozwija. Użytkownikami i twórcami mogą być ci sami ludzie. Z tego względu użytkownicy

ePolska – plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2001–2006, dokument
przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 11 września 2001, s. 67.
27
K. Krzysztofek, M.S. Szczepański, Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych,
Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002, s. 170.
28
D.T Dziuba, Analiza możliwości wyodrębnienia i diagnozowania sektora informacyjnego w gospodarce
polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1998, s. 110.
29
W. Pizło, Przedsiębiorstwo… op.cit., s. 75.
30
A. Szewczyk, Społeczeństwo informacyjne – problemy rozwoju, Difin, Warszawa 2007, s. 15.
31
K. Krzysztofek, M.S. Szczepański, Zrozumieć …, op.cit., s. 187.
32
M. Castells, The Rise of Network Society XNEWS, New York 1996, s. 10.
26
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mogą przejąć kontrolę nad technologią, jak w przypadku Internetu. W konsekwencji powstaje
ścisły związek między procesami społecznymi tworzenia i manipulowania symbolami
(kultura społeczeństwa), a zdolnością do wytwarzania i dystrybucji dóbr i usług
(siły wytwórcze). Po raz pierwszy umysł ludzki stał się bezpośrednią siłą wytwórczą, a nie tylko
elementem decyzyjnym w procesie produkcji33.
Oprócz informacji, która jest ściśle związana ze społeczeństwem informacyjnym należy
scharakteryzować pojęcie wiedzy oraz pojęcie społeczeństwa opartego na wiedzy.
Ludzkość kreowała, gromadziła i wykorzystywała wiedzę od niepamiętnych czasów,
zatem wiedza nie stanowi nowego elementu w świecie człowieka. Prace wybitnych
ekonomistów A. Marshalla, F. Hayeka i J. Schumpetera w XIX wieku przyczyniły się
do wprowadzenia wiedzy do teorii nauk ekonomicznych, co było początkiem radykalnych
zmian w sposobie rozumienia znaczenia wiedzy na przełomie XX i XXI wieku wraz
z rozwojem społeczeństwa informacyjnego34.
Należy pamiętać, że informacja zawsze jest rozpatrywana w kontekście jej odbiorcy
i te same informacje mogą być różnie interpretowane przez różnych ludzi w zależności
od posiadanej wiedzy. Trudno o jednoznaczną definicję pojęcia wiedzy. Davenport i Prusak
definiują wiedzę jako płynne połączenie ukształtowanego doświadczenia, wartości, informacji
kontekstowej i ekspertyzy, które zapewniają model oceny oraz pozwalają wcielić nowe
doświadczenia i informacje. Swój początek i odniesienie znajduje w umysłach ludzi
posiadających wiedzę. Jest osadzona w dokumentach, repozytoriach, procedurach, procesach,
praktykach i normach organizacyjnych35.
Natomiast społeczeństwo oparte na wiedzy definiuje się jako to, które więcej niż niegdyś
generuje wiedzę, dbając przy tym o właściwą strukturę jej zasobów (...), które w procesie
wychowania, socjalizacji i edukacji – promuje postawy poznawcze (...) oraz uczy wykorzystania
wiedzy (...) dla celów poznawczych i praktycznych36. Główną cechą charakteryzującą
społeczeństwo oparte na wiedzy jest wzrost konkurencyjności pomiędzy społeczeństwami przy
równoczesnej jego otwartości. Wiedza daje możliwość zdobycia wyższej pozycji społecznej.

E. Bendyk, Antymatrix. Człowiek w labiryncie sieci, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2004, s. 92.
A. Szewczyk, Społeczeństwo…, op.cit., s. 172.
35
T. H. Davenport, L. Prusak, Working Knowledge, Harvard Business School Press, Boston 1988, s. 5.
36
L.W. Zacher, Społeczeństwo wiedzy i jego wrogowie, [w:] Wiedza – światłem w drodze do społeczeństwa
przyszłości, A. Szewczyk (red.), Wyd. USZ, Szczecin 2003, s. 435.
33
34
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Do podstawowych obszarów ułatwiających rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy
można zaliczyć37:
•

ludzi – którzy dysponują odpowiednią wiedzą i potrafią się nią dzielić;

•

infrastrukturę techniczną – dostęp do sprzętu elektronicznego z dostępem do Internetu;

•

prawo – które będzie sprzyjać i wspierać rozwój społeczeństwa;

•

zasoby informacyjne – dostępne zarówno na poziomie makro jak i mikro;

•

organizacje – które potrafią konkurować w sferze gospodarki elektronicznej;

•

państwo – które będzie prowadziło właściwą politykę edukacyjną, która poprawi jakość
kształcenia i dostosuje system do potrzeb.
W krajach wysoko rozwiniętych współczesne społeczeństwo przedstawiane jest

jako społeczeństwo oparte na wiedzy, społeczeństwo informacyjne, a także jako społeczeństwo
organizacji, gdyż zdecydowana większość zadań społecznych wykonywana jest przez
organizacje w ramach jakiejś sfery instytucjonalnej. Społeczeństwo informacyjne koncentruje
się na relacjach człowiek – człowiek, ponieważ to one stanowią o jakości środowiska
naturalnego, kultury oraz ładu politycznego38.
Mówiąc o społeczeństwie informacyjnym nie sposób nie wspomnieć o powstawaniu
społeczności internetowej. To dzięki internetowi ludzie mogą nawiązywać ze sobą trwałe
relacje i budować grupy wspólnotowe, które reprezentują wspólne interesy takie jak
np. reprezentowanie interesów członków w stosunku do innych podmiotów rynku (oferentów
dóbr i usług). Internet wpływa na zmianę relacji między sprzedawcą a kupującym.
Przewiduje się, że na rynku pojawią się pośrednicy, których rola będzie się ograniczać do
organizowania danej społeczności wirtualnej i reprezentowaniu jej interesów wobec innych
podmiotów. Społeczeństwo informacyjne dzieli się na trzy podstawowe klasy39:
•

arystokracje informatyczną – posiadają szeroką wiedzę z zakresu nowych technologii,
zalicza się do nich naukowców, wynalazców i innowatorów;

•

użytkowników

innowacyjnych

technologii

–

potrafią

wykorzystywać

nowe

technologie, zalicza się do nich aktywnych użytkowników, którzy są propagatorami
wiedzy, m.in. nauczyciele;
•

analfabetów informacyjnych – nie mają wiedzy ani dostępu do nowoczesnych
technologii.

W. Pizło, Przedsiębiorstwo… op.cit., s. 79.
Ibidem, s. 80.
39
Ibidem, s. 82.
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Niebezpiecznie jest znajdować się w trzeciej klasie – analfabetów informacyjnych,
ponieważ między tą klasą a klasą twórców wiedzy (klasa nr 1) tworzy się luka cywilizacyjna.
Pojedynczy użytkownik, czy też całe społeczności nie mające dostępu do innowacyjnych
mediów informacyjnych, nie mają jednocześnie dostępu do informacji i wiedzy.
Taka sytuacja może doprowadzić do wykluczenia społecznego, co wiąże się z ograniczeniem
praw społecznych i deprywacją potrzeb.

Podsumowanie
W społeczeństwie informacyjnym obywatele mają dostęp do technologii informacyjnych oraz
komunikacyjnych takich jak np. komputer, smartfon, telefon, tablet, Internet, terminal,
smart TV. Społeczeństwo ma świadomość, możliwości oraz umiejętności do wykorzystania
technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT - Information and Communication
Technologies – sprzętu komputerowego, sieci, telefonię oraz oprogramowania w tym
e-produkty i e-usługi) do szybkiego, sprawnego pozyskiwania sprawdzonej informacji po to by
jak najlepiej realizować swoje założone cele w różnych obszarach swojej działalności.
Głównymi celami koncepcji społeczeństwa informacyjnego jest przede wszystkim lepsze
zaspokajanie potrzeb, podwyższenie jakości życia, wzrost sprawności oraz efektywności
administracji oraz maksymalizacja zysku40. W praktyce społeczeństwa informacyjne cechują
się rozwojem e-administracji, e-zdrowia, e-biznesu, e-kultury, e-turystyki itp. Należy pamiętać,
że (…) nie będzie nowej gospodarki bez nowego społeczeństwa, a nowego społeczeństwa bez
nowych instytucji (…). Kraje i regiony muszą wypracować o wiele bardziej uniwersalne
i subtelne metody rozwoju. Muszą zacząć myśleć w kategoriach wykraczających poza nową
gospodarkę ku nowemu społeczeństwu41.
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THE ROLE OF THE INFORMATION SOCIETY IN NEW INSTITUTIONAL ECONOMY
Summary: The article presents theoretical considerations regarding institutional economics. It describes
two main trends in institutional economics: old and new institutionalism. In addition, the role that the
information society performs as part of institutional economics is presented.
Keywords: Institutional economy, information society.
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Marcin Banaszek1

ROZWÓJ SPOŁECZNO-EKONOMICZNY W ŚWIETLE TEORII
EKONOMII INSTYTUCJONALNEJ (Marcin Banaszek)
Streszczenie: Artykuł przedstawia konceptualizacje instytucjonalizmu w kontekście rozwoju
społeczno-ekonomicznego. Prezentuje nurty nowej ekonomii instytucjonalnej z punktu widzenia badań
nad rozwojem terytorialnym.
Słowa kluczowe: Ekonomia instytucjonalna, rozwój terytorialny, przestrzeń.

Wstęp
W ostatnich latach, w środowisku ekonomistów można było zaobserwować rosnące
zainteresowanie instytucjonalnymi czynnikami rozwoju, które ujmowały procesy ekonomiczne
w instytucjach formalnych oraz nieformalnych. Zagadnienia te mieszczą się w ramach
ekonomii instytucjonalnej, dziedziny wiedzy składającej się z wielu nurtów, które pozostają
odmienne w swych podstawowych założeniach. Dorobek ekonomii instytucjonalnej znajduje
również odzwierciedlenie w badaniach nad rozwojem terytorialnym, co wynika ze specyfiki
funkcjonowania współczesnej gospodarki oraz współczesnego społeczeństwa. Oznacza to,
iż instytucjonalizm może stanowić dobrą podstawę do dalszych badań nad rozwojem
terytorialnym.
Konceptualizacja instytucjonalizmu w badaniach nad rozwojem terytorialnym
Procesy rozwoju lokalnego i regionalnego stanowią przedmiot badań naukowców z wielu
dyscyplin m.in. ekonomistów w zakresie ekonomiki miast i regionów, geografów
społeczno-ekonomicznych, socjologów (socjologia miast, socjologia przestrzeni), politologów
oraz przedstawicieli nauk prawniczych. Zagadnienia związane z gospodarką przestrzenną
są interdyscyplinarne i zainteresowanie rolą instytucji w procesach rozwoju gospodarki
przestrzennej jest dostrzegalne w każdej z wymienionych dziedzin. Prowadzone badania
w zakresie ekonomii instytucjonalnej mają w dużej mierze charakter aprzestrzenny, jednak
w ostatnich pracach ekonomistów, a zwłaszcza w ekonomice bliskości i rozważaniach na temat
tzw. trajektorii rozwojowych i zależności od ścieżki (path-dependency) w ekonomii
ewolucyjnej dostrzega się próbę uwzględnienia czynnika przestrzennego. W latach 80. XX w.
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myślenie ewolucyjne w ekonomii opierało się na co najmniej trzech uzupełniających
się nurtach badawczych, które dotyczyły2:
•

studiów nad zmianą technologiczną, wiedzą oraz innowacją;

•

koncepcji path-dependency;

•

ekonomii ewolucyjnej.
Pierwszy

nurt

jest

również

określany

mianem

neo-schumpeteriańskim,

ponieważ postrzegano gospodarkę jako zmienny system napędzany kolejnymi falami
przełomowych innowacji3. Kolejny nurt podejmuje próbę identyfikacji specyficznych zdarzeń
oraz uwarunkowań historycznych, które w przeszłości powodowały określone długookresowe
trajektorie rozwoju gospodarczego, opierające się na dominacji wybranych technologii.
Z kolei trzeci nurt kładzie nacisk na ewoluujące w czasie rutyny, rozpatrywane jako
podstawowe źródło różnicowania kompetencji przedsiębiorstw, a przez to budowania przez
nie przewagi konkurencyjnej4.
W roku 1997 M. Storper jako pierwszy podjął próbę analizy terytorialnych trajektorii
rozwojowych. Rozpoczął interpretację roli zasobów relacyjnych oraz współzależności
niebędących przedmiotem klasycznej wymiany ekonomicznej w budowaniu przewagi
konkurencyjnej. Współzależności te Storper potraktował jako zasoby, które powstają w wyniku
relacji zachodzących w budowanych i wzmacnianych regionalnie sieciach, niemające
substytutów w innych lokalizacjach. Zaliczył do nich5:
•

rutyny;

•

zwyczaje;

•

wiedzę milczącą i transferowaną tylko w wyniku bezpośrednich kontaktów;

•

normy;

•

konwencje budowane w środowisku lokalnym i regionalnym.
Trzy wspomniane wyżej nurty, otworzyły drogę dla pogłębienia perspektywy

instytucjonalnej w badaniach nad rozwojem terytorialnym6. Początkowo miały one formę
M.E. Sokołowicz, Rozwój terytorialny w świetle dorobku ekonomii instytucjonalnej. Przestrzeń – bliskość –
instytucje, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 183.
3
G. Dosi, The Nature of the Innovative Process, [w:] G. Dosi et al., Technical Change and Economic Theory,
Pinter, London 1988; B. J. Loasby, Knowledge, Institutions and Evolution in Economics, Routledge, London 1999;
C. Freeman, The Economics of Technical Change, „Cambridge Journal of Economics” 1994, vol. 18, s. 463–514;
G. M. Hodgson, Economics and Evolution: Bringing Life Back into Economics, University of Michigan Press,
Ann Arbor 1997.
4
M.E. Sokołowicz, Rozwój terytorialny…, op. cit., s. 184.
5
M. Storper, The Regional World: Territorial Development in a Global Economy, Guilford Press, London 1997,
s. 24.
6
A. Amin, An Institutionalist Perspective on Regional Economic Development, „International Journal of Urban
and Regional Research” 1999, vol. 23 (2), s. 369.
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kontynuacji badań nad terytorialnymi formami organizacji produkcji, która na przełomie
XX i XXI w. była upowszechniona pod nazwą regionów ,,uczących się”, a pracę w tym
kierunku zainicjowali Ph. Cooke, K. Morgan oraz A. Malmberg. Pod pojęciem regionów
,,uczących się” należy rozumieć regiony, które działają w oparciu o sieci, których źródłem
uczenia się dzięki relacjom bliskości są wzajemne relacje, udostępnianie specjalistycznej
wiedzy oraz know-how. Badania prowadzone przez Ph. Cooke, K. Morgana i A. Malmberga
dotyczyły takich regionów, jak Badenia-Wirtembergia, czy Dolina Krzemowa. Amerykański
ekonomista R. Florid spopularyzował ten wątek i postrzegał regiony uczące się jako magazyny
pełne pomysłów i wiedzy. W konsekwencji, regiony uczące się zaczęto uznawać za dynamiczne
źródła innowacji i motory wzrostu gospodarczego7.
W instytucjonalizmie widoczny jest brak przekonującej konceptualizacji, w jaki sposób
określone typy oraz skale przestrzenne środowisk instytucjonalnych wzajemnie się przenikają.
W obliczu tego faktu M. Grillitsch proponuje zwrócić uwagę na współzależność między
różnymi typami instytucji. Jak dotąd komplementarności instytucjonalne były przedmiotem
analizy na poziomie jedynie krajów. Model M. Grillitscha osadzony jest na założeniu,
iż otoczenie instytucjonalne składa się z wielokrotnych warstw. M.E. Sokołowicz nazywa
ten model modelem warstw instytucjonalnych w perspektywie strukturalnej, odróżniając przy
tym znane już w literaturze pojęcie institutional layering wykorzystywane do opisu procesu
zmiany instytucjonalnej, polegającego na dodawaniu nowych elementów do istniejących już
instytucji8. Warstwę instytucjonalną definiuje się jako pewien zestaw zasad i ograniczeń
warunkujące interakcje między jednostkami przynależącymi do dającej się jednoznacznie
wyodrębnić od innej struktury społecznej9. Pojedyncze warstwy instytucjonalne mogą być
powiązane ze strukturami terytorialno-administracyjnymi, takimi jak np. gmina, administracja
państwowa, czy regiony. Istnieją jednak warstwy, które nie dotyczą publicznych struktur
administracyjnych czy terytorialnych, a należą do nich m.in. stowarzyszenia, przedsiębiorstwa,
związki wyznaniowe, czy grupy narodowościowe. Nowe warstwy instytucjonalne mogą
powstawać dzięki budowaniu relacji w ramach poszczególnych branż gospodarki oraz
klastrów. Każda warstwa instytucjonalna posiada określone właściwości normatywne.
Jednostka rodzi się, dojrzewa i przemieszcza między różnymi warstwami instytucjonalnymi,
takimi jak rodzina, grupy zawodowe, szkoły czy grupy zainteresowań. Każda jednostka ma
inną zdolność rozróżniania poszczególnych warstw instytucjonalnych i adaptowania zasad

R. Florida, Toward the Learning Region, „Futures” 1995, vol. 27, no. 5, s. 532.
M.E. Sokołowicz, Rozwój terytorialny…, op. cit., s. 186-187.
9
Ibidem, s. 187.
7
8
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obowiązujących w danej warstwie do konkretnych sytuacji życiowych. Założeniem koncepcji
warstw instytucjonalnych jest przede wszystkim rozróżnienie między strukturami społecznymi,
jednostkami i warstwami instytucjonalnymi10.
Próbując odnieść dorobek ekonomii instytucjonalnej do procesów rozwoju lokalnego
czy regionalnego, należy zwrócić uwagę, że w jej ujęciu przestrzeń staje się terytorium, czyli
aktywnym uczestnikiem procesów rozwojowych. Jak zauważyła P. Healey, podejście to może
przyczynić się do rozwoju swoistego dyskursu opartego na miejscu, ponieważ miejsca
są tworzone społecznie, w oparciu o relacje między ich aktorami i własną historię11.
Tezę tą można przypisać do podejścia instytucjonalnego z nowoczesnymi koncepcjami
poświęconymi rozwojowi terytorialnemu, pogłębianego dodatkowo w rozważaniach
dotyczących roli bliskości w rozwoju gospodarczym (w ekonomice bliskości)12.
Przedstawione ujęcie

pozwala spojrzeć na

procesy

rozwoju terytorialnego

z uwzględnieniem kontekstu instytucjonalnego. Wiedza, która tkwi w regionie może być
rozważana jako źródło jego zasobów strategicznych. Konkurencyjnością terytorium staje
się umiejętność rekonfiguracji zasobów w celu wytwarzania dóbr i usług na różne rynki
(umiejętność uczenia się). Stanowi ona wypadkową kompetencji, rutyn oraz zdolności, które
poprzez wewnętrzną i zewnętrzną selekcję zapewniają zdolność regionu do poszukiwania
nowatorskich rozwiązań, wyłaniających się jako odpowiedź na nowe wyzwania.
Prowadzi to w konsekwencji do pojawienia się nowej wiedzy i nowych zasobów,
gromadzonych w regionie. W rozumieniu ekonomii ewolucyjnej następuje ich dziedziczenie13.
Dorobek ekonomii instytucjonalnej pozwala stwierdzić, że instytucje są kluczowe
dla rozwoju gospodarczego nie tylko na poziomie krajowym czy międzynarodowym, ale także
na poziomie lokalnym oraz regionalnym. Dlatego też instytucje mogą być przedmiotem
polityki rozwoju. Polityka interweniująca w środowisko instytucjonalne musi dostosowywać
się do indywidualnych uwarunkowań terytorialnych14. Stosowanie podejścia instytucjonalnego
w polityce regionalnej niesie za sobą następujące konsekwencje15:
•

dążenie do dialogu i negocjacji;

•

zachęcanie do otwartości na zmiany kulturowe (uczenie się przez całe życie);

10

Ibidem, s. 190.
A. Cumbers, D. MacKinnon, R. McMaster, Institutions, Power and Space. Assessing the Limits to
Institutionalism in Economic Geography, „European Urban and Regional Studies” 2003, vol. 10, s. 325
12
M. E. Sokołowicz, Rozwój terytorialny…, op.cit., s. 191.
13
P. Salmi et al., Industrial Districts and Regional Development. Towards a Knowledge- based View, Telecom
Business Research Center, Lappeenranta 2001, s. 72.
14
A. Rodríguez-Pose, Do Institutions Matter for Regional Development?, Working Papers Series in Economics
and Social Sciences, Sciencias Sociales IMDEA 2010, no. 2, s. 23.
15
A. Amin, An Institutionalist Perspective…, op.cit., s. 368.
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•

konieczność wspierania sieci relacji w miejsce pojedynczych organizacji i podmiotów;

•

dzielenie się władzą i decentralizacja;

•

promowanie różnych form współrządzenia;

•

dostosowywanie podejmowanych działań do lokalnej specyfiki.
Z przemyśleniami nad rozwojem lokalnym i regionalnym ściśle związane są instytucje

(zwłaszcza nieformalne), które pojawiają się w wielu analizach jako czynnik wyjaśniający
większość zjawisk odpowiedzialnych za rozwój terytorialny16. Z. Staniek proponuje podział
systemu instytucjonalnego na trzy elementy17:
•

instytucje – organizacje, do których zaliczyć można: fundacje, przedsiębiorstwa,
stowarzyszenia, agencje rządowe, podmioty sektora finansów, agencje samorządowe;

•

instytucje formalne (prawo wyborcze, prawo pracy, prawo finansowe, prawo regulujące
działalność gospodarczą, dopuszczalne formy władania rzeczami ruchomymi
i nieruchomościami);

•

instytucje nieformalne (normy zachowań, skłonność do tworzenia sieci kontaktów,
wzorce kulturowe).
Pierwsze dwa elementy należy zaklasyfikować do instytucji formalnych (rys. 1)

natomiast trzeci element do instytucji nieformalnych (rys. 2). Pomimo dyskusji czy rozróżniać
instytucje na formalne i nieformalne należy podkreślić, iż podział ten pozostaje użyteczny
z punktu widzenia szerokiego nurtu teoretycznego, jakim jest ekonomia instytucjonalna.
Idąc tym tokiem rozumowania w każdym systemie społeczno-ekonomicznym, obok instytucji
formalnych można wskazać społecznie akceptowalne struktury i pojęcia takie jak: własność,
wymiana rynkowa, pieniądz czy przedsiębiorstwo18.

16

OECD, Promoting Growth in All Regions, Paris 2012.
M.E. Sokołowicz, Rozwój terytorialny…, op. cit., s. 194.
18
Ibidem, s. 83-84.
17
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Rysunek 2. Klasyfikacja instytucji formalnych w badaniach procesów rozwoju
terytorialnego
INSTYTUCJE FORMALNE

Organizacje
(krajowe, regionalne, lokalne):
- agencje rządowe
- agencje samorządowe
- przedsiębiorstwa
- organizacje pozarządowe itd.

Otoczenie prawne:
- międzynarodowe regulacje prawne
- krajowe regulacje prawne
- prawo miejscowe

Źródło: Opracowanie własne na podstawie M. E. Sokołowicz, Rozwój terytorialny…, op. cit., s. 195.

Należy pamiętać, że instytucje w pewnych warunkach mogą również stanowić bariery
dla zmian i rozwoju gospodarczego. W tym kontekście w ramach analizy instytucjonalnej
prowadzone są studia nad zjawiskiem uzależnienia decyzji gospodarczych od przeszłych
doświadczeń19. Zjawisko to można przedstawić w formie tezy, iż ewolucja działalności
gospodarczych, terytoriów czy technologii stanowi wypadkową podjętych w przeszłości
decyzji20.

19

A. Cumbers, D. MacKinnon, R. McMaster, Institutions, Power and Space. Assessing the Limits to
Institutionalism in Economic Geography, “European Urban and Reginal Studies” 2003, no. 10, s. 328.
20
W. B. Arthur, Increasing Returns and Path Dependence in the Economy, Michigan University Press, Michigan
1994, s. 45.
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Rysunek 3. Klasyfikacja instytucji nieformalnych w badaniach procesów rozwoju
terytorialnego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie M. E. Sokołowicz, Rozwój terytorialny…, op. cit., s. 195.

Przedstawiona klasyfikacja instytucji formalnych i nieformalnych może pomóc
w lepszym zrozumieniu roli instytucji w ekonomii i naukach regionalnych oraz może mieć
swoje implikacje w próbach pomiaru elementów otoczenia instytucjonalnego. Jednak takie
podejście badawcze nie jest łatwe przede wszystkim w odniesieniu do badań instytucjonalnych
na poziomie lokalnym i regionalnym. Dlatego próby zastosowania na tym poziomie ekonomii
instytucjonalnej są cały czas w początkowej fazie i różnią się w zależności
od reprezentowanych szkół i podejść. Należy podkreślić, że instytucje formalne,
których pomiar wzbudza mniej kontrowersji i wątpliwości terminologicznych, mają mniejszy
wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy niż trudniej mierzalne instytucje nieformalne21.

21

Ch. Woodruff, Measuring Institutions, [w:] S. Rose-Ackerman (ed.), International Handbook on the Economics
of Corruption, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2006, s. 107.
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Nurty nowej ekonomii instytucjonalnej a badania nad rozwojem terytorialnym
Każdy z nurtów nowej ekonomii instytucjonalnej wykorzystuje odmienne zagadnienia
metodologiczne i odwołuje się do różnych założeń. Z punktu widzenia badań nad rozwojem
terytorialnym można wyróżnić następujące nurty nowej ekonomii instytucjonalnej22:
•

teoria praw własności;

•

teoria wyboru publicznego;

•

teoria kosztów transakcyjnych;

•

teoria agencji.
Podejmując rozważania nad prawem własności, należy wyjaśnić samo słowo własność.

W słowniku języka polskiego własność to prawo rozporządzania rzeczą i korzystania z niej
z wyłączeniem innych osób w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia
społecznego23. Przytoczona definicja jest bezpośrednio związana z kategorią prawa.
W szerszym ujęciu własność jest traktowana jako najpełniejsza władza użytkowania oraz
dysponowania rzeczami i dobrami zarówno materialnymi jak i niematerialnymi 24.
Strzeszewski w swojej twórczości poświęconej katolickiej doktrynie społeczno-ekonomicznej
dokonał analizy kategorii własności nawiązując do literatury z nauk społecznych i filozofii.
Pierwsza definicja własności nawiązuje do etyki i brzmi następująco: własność jest dobrem
lub sumą dóbr gospodarczych, materialnych i niematerialnych, nad którymi jednostka
lub zbiorowość posiada władzę rozporządzania dla osiągnięcia korzyści własnych poprzez
realizację dobra wspólnego, natomiast druga definicja nawiązuje do ekonomii i głosi: własność
jest to suma dóbr gospodarczych i przychodów z ich osiągnięcia, stanowiąca przedmiot
gospodarstwa jednostkowego, narodowego i międzynarodowego25. Z kolei system praw
własności to zbiór relacji zachodzących pomiędzy instytucjami, które regulują stosunki
międzyludzkie w związku z koniecznością wykorzystywania ograniczonych zasobów26.
Teoria praw własności może być wykorzystywana w kilku niezależnych od siebie
obszarach badań nad rozwojem miast. Po pierwsze fundamentalne tezy teorii praw własności
pozwalają zakładać, że alokacja praw własności w przestrzeni może prowadzić do jej
efektywniejszego wykorzystania. Sytuacja odwrotna, kiedy nie da się jednoznacznie
zidentyfikować właścicieli zasobów, w tym nieruchomości uniemożliwia prowadzenie

M.E. Sokołowicz, Rozwój terytorialny…, op. cit., s. 198-200.
www.sjp.pwn.pl [16.10.2018].
24
W. Stankiewicz, Ekonomika instytucjonalna. Zarys wykładu, Wydawnictwo: PWSBIA, Warszawa 2012, s. 65.
25
C. Strzeszewski, Własność – zagadnienie społeczno-moralne, ODISS, Warszawa 1981, s. 23-24.
26
W. Stankiewicz, Ekonomika… op. cit., s. 67.
22
23
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racjonalnej gospodarki przestrzennej. Przedmiotem badań teorii praw własności w kontekście
rozwoju terytorialnego może być27:
•

poszukiwanie optymalnej struktury w przestrzeni;

•

poszukiwanie roli i znaczenia przestrzeni publicznej w gospodarce przestrzennej;

•

poszukiwanie i testowanie empiryczne różnych metod wyceny przestrzeni publicznej;

•

poziom prywatyzacji w samorządach terytorialnych przez pryzmat efektywności
świadczonych lokalnych usług publicznych.
Teoria wyboru publicznego odwołuje się do relacji między prywatnym a publicznym

typem własności, co w gospodarce przestrzennej przekłada się na zagadnienie związane z rolą
oraz znaczeniem przestrzeni publicznej. Przestrzenie, które posiadają cechy dóbr publicznych
lub też wspólnych zasobów dotyka problematyka efektów zewnętrznych np. jazda na gapę,
czy innych zjawisk, które jak dotąd były rozważane przede wszystkim na gruncie ekonomii
środowiskowej. Współcześnie rośnie znaczenie przestrzeni publicznych jako czynników,
które podwyższają atrakcyjność miast i regionów, chociażby w zakresie przyciągania klasy
kreatywnej. Narasta wyzwanie związane z efektywnością gospodarowania, np. w kontekście
powszechności zawłaszczania oraz prywatyzacji przestrzeni publicznej28. P. Lorensen definiuje
przestrzeń publiczną jako obszar, którego sposób urządzenia i lokalizacji w stosunku do innych
obszarów determinuje ich wykorzystanie na potrzeby realizacji bezpośrednich kontaktów
pomiędzy uczestnikami życia społecznego oraz inne potrzeby społeczne korzystających z niego
zbiorowości, przy czym należy założyć ich fizyczną dostępność dla wszystkich zainteresowanych
osób29. Współcześnie, istotne znaczenie ma również stan przestrzeni publicznej traktowanej
jako składnik produktu miejskiego. Atrakcja, która wyróżnia dane miasto na tle konkurentów
przyciąga kapitał ludzki, tzn. wysoko wykwalifikowane kadry, dla których stan przestrzeni
publicznej jest bardzo ważny przy wyborze miejsca zamieszkania30. W tym ujęciu przestrzeń
publiczną można zinterpretować z jednej strony jako wspólny zasób lub dobro klubowe,
a z drugiej w efekcie zewnętrznym, bowiem jakość przestrzeni publicznej ma wpływ na wartość
i użyteczność innych dóbr. Zatem w przedstawionym kontekście przestrzeń publiczną należy

M.E. Sokołowicz, Rozwój terytorialny…, op. cit., s. 201.
Ibidem.
29
P. Lorens, Definiowanie współczesnej przestrzeni publicznej, [w:] P. Lorens, J. Martyniuk-Pęczek (red.),
Problemy kształtowania przestrzeni publicznych, Wyd. Urbanista, Gdańsk 2011, s. 10.
30
D. Kochanowska, Przestrzeń publiczna – kluczowy element miasta współczesnego – zintegrowana czy
podzielona? [w:] P. Lorens, J. Martyniuk-Pęczek (red.), Problemy kształtowania przestrzeni publicznych, Wyd.
Urbanista, Gdańsk 2011, s. 32.
27
28
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traktować jako dobro mieszane, które nie da się zaklasyfikować jako czyste dobro publiczne
czy prywatne31.
Przedmiotem badań teorii wyboru publicznego w kontekście rozwoju terytorialnego
może być32:
•

mechanizm rozrostu biurokracji w samorządzie terytorialnym;

•

formy zarządzania takimi złożonymi strukturami terytorialnymi jak obszary
metropolitalne czy aglomeracje miejskie;

•

optymalna alokacja kompetencji między poszczególnymi szczeblami administracji
(decentralizacja władzy);

•

wybory zbiorowe w samorządzie terytorialnym, w tym sposób ograniczania
„kosztów transakcyjnych” wyboru lokalnych przedstawicieli władzy i obserwowania
ich działalności.
Kolejnym nurtem nowej ekonomii instytucjonalnej jest teoria kosztów transakcyjnych,

która poszukuje optymalnych struktur gospodarczych, sprzyjających minimalizacji nakładów
związanych z zawieraniem transakcji. W kontekście rozwoju terytorialnego minimalizacja
kosztów może sprzyjać bliskość przestrzenna, która stanowi źródło instytucji nieformalnych.
Wraz z rozwojem sektora transakcyjnego rozwija się zjawisko wzrastającej koncentracji
podmiotów zarówno publicznych jak i prywatnych tego sektora w największych ośrodkach
miejskich. W konsekwencji rozwój sektora transakcyjnego wpływa na zjawiska metropolizacji
gospodarki. Przedmiotem badań teorii kosztów transakcyjnych w kontekście rozwoju
terytorialnego może być33:
•

wpływ bliskości fizycznej na minimalizację kosztów transakcyjnych (analiza korzyści
aglomeracji);

•

wpływ funkcjonowania lokalnych systemów produkcyjnych na konkurencyjność
przedsiębiorstw;

•

zjawisko metropolizacji gospodarki jako efekt dynamicznego rozwoju sektora
transakcyjnego.
Teoria agencji opiera się na założeniu, które mówi, że transakcje mogą zachodzić nie

tylko na rynku, lecz także między członkami organizacji, które mają często odmienne lub nawet
sprzeczne cele. Przydatność teorii agencji można dostrzec w rozwoju terytorialnym.
Aparatura

analityczna

jest

wykorzystywana

M.E. Sokołowicz, Rozwój terytorialny…, op. cit., s. 202.
Ibidem., s. 201.
33
Ibidem.
31
32
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w organizacjach, które funkcjonują na danym terytorium. Może być również stosowana
do badania stosunków podrzędności, nadrzędności i kontroli w samorządzie terytorialnym
oraz pomiędzy różnymi szczeblami władzy. Przedmiotem badań teorii agencji w kontekście
rozwoju terytorialnego może być34:
•

efektywność systemów motywacyjnych w agencjach samorządu terytorialnego
i w przedsiębiorstwach samorządowych;

•

przebieg procesów decyzyjnych w samorządach terytorialnych z punktu widzenia
relacji między władzą uchwałodawczą i wykonawczą oraz między przedstawicielami
władzy wykonawczej a pracownikami administracji samorządowej;

•

skuteczność funkcjonujących systemów monitoringu i ewaluacji polityk na szczeblu
lokalnym i regionalnym.
Oprócz nurtów ekonomii instytucjonalnej warto przywołać koncepcje zakorzenienia

społecznych relacji oraz ekonomikę bliskości w powiązaniu z dorobkiem francuskiej ekonomii
konwencji. Dodatkowo badania nad rozwojem terytorialnym mogą nawiązywać do ekonomii
ewolucyjnej oraz strategicznej szkoły zasobowego myślenia35.
Koncepcja zakorzenienia społecznych relacji oraz ekonomia bliskości w powiązaniu
z dorobkiem francuskiej ekonomii konwencji pozwalają dokonać analizy lokalnych czynników
historycznych, instytucjonalnych i kulturowych36. Umożliwiają również badanie wpływu
bliskości fizycznej na ograniczanie kosztów transakcyjnych przy mniejszym rygorze
metodologicznym niż w przypadku ekonomii kosztów transakcyjnych. Przedmiotem badań
ekonomii bliskości jest zjawisko terytorializacji (zakorzenienia) przedsiębiorstw w ramach
lokalnych systemów produkcyjnych oraz dynamika funkcjonowania lokalnych systemów
produkcyjnych

(klastrów).

Natomiast

podejście

ewolucyjne

jest

wykorzystywane

w aplikacyjnych opracowaniach naukowych na temat kierunku rozwoju regionów, w postaci
tzw. studiów foresightingowych, które stanowią pewien zestaw różnych narzędzi badawczych
służących

do

przewidywania

w

długim

okresie

trendów

rozwojowych 37.

Foresight to systematyczna metoda oceny przyszłych zmian, trendów oraz możliwości
techniczno-technologicznych, które wynikają z najnowszych odkryć naukowych i mogą mieć
silny wpływ zarówno na społeczeństwo jak i jego rozwój. Foresight można również
zdefiniować jako dialog mający na celu identyfikację technologii o znaczeniu gospodarczym
34

Ibidem.
Ibidem, s. 212.
36
Practical Guide to Regional Foresight, FOREN Network (Foresight for Regional Development), European
Commission Research Directorate General, STRATA Programme, December 2001.
37
Ibidem.
35
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lub/i społecznym38. Przedmiotem badań ekonomii ewolucyjnej w kontekście rozwoju
terytorialnego może być39:
•

wpływ historii rozwoju jednostek terytorialnych na ich obecną pozycję konkurencyjną
– badania tzw. trajektorii rozwojowych regionów, w tym prowadzenie studiów
foresightignowych;

•

strategie marketingowe pod kątem identyfikacji w nich specyficzności jednostek
terytorialnych;

•

modele zarządzania jednostkami terytorialnymi (np. urban governance);

•

metody oceny efektywności działań podejmowanych w samorządach terytorialnych
(np. analiza kosztów i korzyści, analiza due diligence).
Natomiast

przedmiotem

badań

zasobowej

szkoły

strategicznego

myślenia

w odniesieniu do rozwoju terytorialnego są badania ukierunkowane na poszukiwanie
specyficznych terytorialnie przewag własnościowych. W praktyce oznacza to formułowanie
strategii marketingowej miast i regionów. Prowadzone są badania nad identyfikacja
tzw. inteligentnych specjalizacji regionalnych jako zasobów strategicznych jednostek
terytorialnych oraz benchmarking jednostek terytorialnych40.

Podsumowanie
Rozwój terytorialny wymaga ciągłego poszukiwania różnych podejść i metod badawczych.
Warto podkreślić, że instytucje są kluczowe dla rozwoju gospodarczego nie tylko na poziomie
krajowym czy międzynarodowym, ale także na poziomie lokalnym oraz regionalnym.
Dorobek ekonomii instytucjonalnej może zostać wykorzystany do badań nad procesami
rozwoju terytorialnego oraz przyczynić się do wyjaśnienia zachodzących zjawisk
gospodarczych w przestrzeni.
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SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE LIGHT OF THE INSTITUTIONAL
ECONOMY THEORY
Abstract: The article presents conceptualizations of institutionalism in the context of socio-economic
development. In the article author presents the trends of the new institutional economy from the point
of view of research on territorial development.
Keywords: Institutional economics, territorial development, space.
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Elżbieta Chilińska1

WPŁYW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU NA GOSPODARKĘ
(Elżbieta Chilińska)
Streszczenie: Koncepcja zrównoważonego rozwoju prowadzi do założenia trwałego i harmonijnego
postępu w sferze gospodarczej i społecznej z jednoczesnym uwzględnieniem sfery przyrodniczej.
Rozwój zrównoważony uwzględnia perspektywę obecnych i przyszłych pokoleń. Podkreślić należy, że
miarą rozwoju nie może być wyłącznie jedna przesłanka, np. wzrost dochodu narodowego
przypadającego na jednego mieszkańca, lecz także jakość tego rozwoju i realizowane w tym samym
czasie zadania społeczne.
Słowa kluczowe: Gospodarka, rozwój gospodarczy, zrównoważony rozwój, zasada zrównoważonego
rozwoju.

Wstęp
Badając wpływ zrównoważonego rozwoju na gospodarkę należy w pierwszej kolejności podjąć
próbę zdefiniowania samego terminu. Najogólniej rzecz ujmując, jest to rozwój zaspokajający
potrzeby obecnych pokoleń, nie pozbawiający przyszłych pokoleń możliwości zaspokajania
ich potrzeb a przy tym uwzględniający środowisko naturalne2.
Jak twierdzi B. Rakoczy, koncepcja zrównoważonego rozwoju jest fundamentem
dla współczesnego prawa ochrony środowiska, a przy tym pełni ważną rolę międzynarodową
oraz krajową3. W literaturze przedmiotu wskazuje się na dwa wiodące czynniki idei
zrównoważonego rozwoju. Pierwszym z nich jest krytyka trendów występujących
w światowej gospodarce, u podstaw których znalazły się narastający konsumpcjonizm oraz
utylitaryzm.

Drugi

wskazuje

na

konieczność

łącznego

podejścia

do

problemów

zanieczyszczenia oraz degradacji środowiska i rozwoju gospodarczego4.
Należy jednak mieć na względzie, iż wskazany wyżej termin jest ogólny i nie dotyczy
wyłącznie rozwoju gospodarczego ukierunkowanego na ochronę środowiska, lecz odnosi się
m.in. do równości płci, poszanowania podstawowych zasad społecznych czy solidarności.
Ponadto koncepcja zrównoważonego rozwoju nie jest kategorią sui generis prawną.
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, email:chilinska@doktorant.umk.pl
Nasza wspólna przyszłość. Raport Światowej Komisji do spraw Środowiska i Rozwoju, Warszawa 1991, s. 67.
3
B. Rakoczy, Zasada zrównoważonego rozwoju w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, [w:] Wpływ idei
zrównoważonego rozwoju na politykę państwa i regionów. t. 1. Problemy ogólnopaństwowe i sektorowe, red.
B. Poskrobko, Białystok 2009, s. 29.
4
J. E. Bukowska, Realizacja zasady zrównoważonego rozwoju a reglamentacja korzystania ze środowiska,
[w:] Zasada zrównoważonego rozwoju w prawie i praktyce ochrony środowiska, red. K. Równy, J. Jabłoński,
Warszawa 2002, s. 135; J. Chmielewski, Pojęcie nadrzędnego interesu publicznego w prawie administracyjnym,
Warszawa 2015, s. 196.
1
2
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Wyraźnie dostrzegalna jest także w innych dyscyplinach naukowych, jak chociażby ekonomia,
nauki przyrodnicze5.
Początki koncepcji zrównoważonego rozwoju na świecie
Koncepcja zrównoważonego rozwoju znajduje swój początek w dziedzinie leśnictwa.
Pojęcie to użyte zostało przez Hansa Carla von Carlowitza w 1713 r. w Niemczech
i pierwotnie oznaczało sposób gospodarowania lasem polegający na wycince takiej ilości
drzew,

jaką

można

w

to

miejsce

nasadzić,

by

las

mógł

się

odbudować6.

Obecnie, idea zrównoważonego rozwoju nie ogranicza się wyłącznie do sfery leśnictwa,
chociaż w kontekście art. 6 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach7
ustawodawca posługuje się pojęciem gospodarki leśnej definiując ją jako działalność leśną
w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymania i powiększania zasobów
i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania – z wyjątkiem skupu – drewna,
żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także jako
sprzedaż

tych

produktów

oraz

realizację

pozaprodukcyjnych

funkcji

lasu.

Ustawodawca posługuje się również pojęciem trwale zrównoważonej gospodarki leśnej
wskazując tu na działalność zmierzającą do ukształtowania struktury lasów i ich wykorzystania
w sposób i tempie zapewniającym trwałe zachowanie ich bogactwa biologicznego, wysokiej
produkcyjności oraz potencjału regeneracyjnego, żywotności i zdolności do wypełniania,
teraz i w przyszłości, wszystkich ważnych ochronnych, gospodarczych i socjalnych funkcji
na poziomie lokalnym, narodowym i globalnym, bez szkody dla innych ekosystemów.
Początków rozwoju współczesnej koncepcji zrównoważonego rozwoju doszukać
można się w 1969 roku. To właśnie wówczas sekretarz generalny Organizacji Narodów
Zjednoczonych (ONZ, United Nations) U. Thant wydał raport „Człowiek i jego środowisko”.
W raporcie przedstawiono skalę zagrożeń wpływających na środowisko wynikających
z gospodarki rabunkowej i eksplozji wyżu demograficznego8.
W 1972 roku odbyła się Konferencja Sztokholmska ONZ obradująca pod hasłem
„Mamy tylko jedną ziemię”. Podczas konferencji, ochrona środowiska podniesiona została do
rangi podstawowej funkcji państwa, a używając formalnego terminu - polityki ochrony
środowiska.

Konferencja

Sztokholmska

wskazała

na

konieczność

powołania

J. Chmielewski, Pojęcie nadrzędnego interesu…
H.C. von Carlowitz, Sylvicultura economica – oder Anweisung zur wilden Baumzucht. Nachdruck der Ausgabe
1713, Freiberg 2000.
7
Dz. U. 2018 poz. 2129.
8
U. Thant, Report, Project ACT ECO, www.uthantraport.pl, (15.11.2018).
5
6
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wyspecjalizowanej agencji przy ONZ zajmującej się wyłącznie zagadnieniami ochrony
środowiska. W ten sposób powstał Program Środowiskowy Organizacji Narodów
Zjednoczonych (UNEP, United Nations Environment Programme). Podczas konferencji
uchwalono także Deklarację Konferencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Naturalnego
Środowiska Człowieka, w skrócie nazywaną Deklaracją Sztokholmską, składającą się
ze wstępu i 26 zasad9.
Z końcem lat 80. XX w., w literaturze przedmiotu, określenie „ekorozwój” zaczęło
ustępować terminowi „rozwój zrównoważony” (sustainable development). Definicja rozwoju
zrównoważonego została po raz pierwszy użyta w 1983 r. przez Komisję ds. Środowiska
i Rozwoju na czele z norweską minister środowiska Gro Harlem Brundtland.
W 1987 roku ukazał się raport Światowej Komisji Krajowej Środowiska i Rozwoju ONZ.
Nosił nazwę „nasza wspólna przyszłość” (Our Common Future)10. Wskazano w nim, iż rozwój
zrównoważony znaczy tyle co rozwój gospodarczy i społeczny, zapewniający zaspokojenie
potrzeb współczesnych pokoleń bez ryzyka, że kolejne generacje nie będą mogły zaspokoić
swoich potrzeb11.
Głównymi postulatami raportu była integracja mechanizmów gospodarki oraz szeroko
rozumianej przyrody. Ponadto autorzy raportu nawiązali do celów ekonomicznych
i ekologicznych, które ich zdaniem winny być powiązane z celami społecznymi,
a więc wskazali na potrzebę łącznego i całościowego traktowania tych trzech filarów
(gospodarki, środowiska i społeczeństwa). Takie podejście znajdowało się w opozycji
do wcześniejszego, które okazało się niewłaściwe. Zauważono, że równoczesne rozważania
nad procesami gospodarczymi, środowiskowymi i społecznymi pozwala na efektywniejsze
działania i planowanie uwzględniające szereg zjawisk w przyszłości12.
Jednakże, jak wskazują E. Kośmicki i A. Płachciak, by realizować koncepcję rozwoju
zrównoważonego zgodną z raportem Komisji Brundtland, należy wziąć pod uwagę kilka
czynników13. Podstawowymi z nich według autorów zdają się być: zmniejszony przyrost
ludności, tworzenie różnego rodzaju strategii rozwojowych w sektorach gospodarczych,

S. Baczulis, Idea zrównoważonego rozwoju w dokumentach końcowych Szczytów Ziemni w Rio de Janerio
i Johannesburgu, [w:] Świat Idei i Polityki, T. 3, 2003, s. 108.
10
Nasza Wspólna Przyszłość, Raport Światowej Komisji do spraw środowiska i Rozwoju, Warszawa 1997, s. 71.
11
E. Mazur-Wierzbicka, Koncepcja zrównoważonego rozwoju jako podstawa gospodarowania środowiskiem
przyrodniczym, [w:] Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, Szczecin 2005,
s. 34 .
12
A. Płachciak, Geneza idei zrównoważonego rozwoju, [w:] Ekonomia Economics, Nr 59, 2011, s. 243.
13
E. Kośmicki, Geneza koncepcji trwałego i zrównoważonego rozwoju, [w:] Uwarunkowania i mechanizmy
zrównoważonego rozwoju. Materiały VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej – Białystok-Tallin, 2-5 lipca
2007, Białystok 2007, s. 194.
9
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znaczne zmniejszenie zużycia energii tradycyjnej, a w jej miejsce wykorzystywanie energii
odnawialnej, stosowanie w trakcie procesów produkcji technologii i surowców przyjaznych
środowisku,

zahamowanie

ingerencji

i

wpływu

na

ekosystemy

naturalne,

a zatem zahamowanie rozrastania się wielkich aglomeracji14.
Kolejnym krokiem podjętym w kierunku kształtowania się światowej definicji
zrównoważonego rozwoju był Szczyt Ziemi w Rio de Janeiro (Earth Summit 1992),
gdzie w 1992 r. odbyła się Konferencji Narodów Zjednoczonych (UNCED, United Nations
Conference

on

Environment

and

Development)

pod

hasłem

przewodnim

„Środowisko i Rozwój”. Konferencja poruszała tematykę środowiska oraz rozwoju,
a w jej ramach uchwalono dokumenty określające fundamentalne zasady w polityce
społeczno-gospodarczej wskazujące na uwzględnienie przy jej planowaniu ochrony
środowiska. Przyjęto następujące dokumenty: Deklarację z Rio, Agendę 21 stanowiącą katalog
celów ochrony do realizowania w XXI wieku, Ramową Konwencję Narodów Zjednoczonych
w sprawie zmian klimatu, Konwencję o zachowaniu różnorodności biologicznej oraz
Deklarację dotyczącą kierunku rozwoju, ochrony i użytkowania lasów15.
Deklaracja z Rio w sprawie środowiska i rozwoju jest zbiorem zasad nawiązujących do
następującego rozwoju, a tym samym zobowiązań w zakresie ochrony środowiska.
Konkluzje tego dokumentu prowadzą do stwierdzenia, że osiągnięcie długotrwałego wzrostu
gospodarczego jest ściśle powiązane z celem jakim jest ochrona środowiska16.
Agenda 21 jest dokumentem programowym konferencji w Rio de Janeiro.
Dokument ten porusza cztery grupy zagadnień: (1) społeczne i ekonomiczne, (2) ochrony
i zarządzania zasobami naturalnymi w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju,
(3) wzmacniania roli głównych grup społecznych i organizacji, oraz (3) możliwości
realizacyjnych. Podążanie za osiągnięciem celów Agendy 21 nie jest możliwe bez sporządzenia
i stosowania krajowych planów i strategii17.
Głównym celem Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie klimatu było
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Konwencja ta zobowiązuje strony
do wdrożenia polityki społeczno-gospodarczej do swojego porządku prawnego, zmierzającej
do ustabilizowania koncentracji gazów cieplarnianych na poziomie nie zagrażającym

A. Płachciak, Geneza idei zrównoważonego rozwoju…, s. 243.
M. Góra, Środowisko życia człowieka i jego rozwój w kontekście politycznym i ekologicznym, [w:] Studia
Socialia Cracoviensia, Nr 1, 2013, s. 165.
16
Z. Bukowski, Zrównoważony rozwój w prawie polskim, Toruń 2009, s. 84-87.
17
Z. Bukowski, Zrównoważony…, s. 87-91.
14
15
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środowisku i społeczeństwu18.
Konwencja o zachowaniu różnorodności biologicznej określa zasady ochrony
różnorodności biologicznej, zrównoważone użytkowanie jej elementów oraz uczciwy
i sprawiedliwy podział korzyści wynikających z wykorzystywania zasobów genetycznych,
w tym przez odpowiedni dostęp do zasobów genetycznych i odpowiedni transfer właściwych
technologii, z uwzględnieniem wszystkich praw do tych zasobów i technologii, a także
odpowiednie finansowanie. Tu ponownie strony konwencji zobowiązują się opracować
krajowe strategie, plany lub programy w dziedzinie ochrony różnorodności biologicznej19.
Deklaracja ukierunkowana na rozwój, ochronę i użytkowanie lasów stała się pierwszym
światowym dokumentem na temat lasów, uwzględniającym ich gospodarcze, ekologiczne
i kulturowe znaczenie. Wspomniana deklaracja zobowiązuje strony do prowadzenia
międzynarodowej współpracy w zakresie ochrony i racjonalnego korzystania z lasów
przy jednoczesnym zachowaniu autonomii w eksploatacji własnych zasobów leśnych20.
W trakcie kolejnego Szczytu Ziemi w Johannesburgu w 2002 r., wskazano na potrzebę
uwzględnienia aspektów ekologicznych, ekonomicznych i społecznych przy rozwiązywaniu
współczesnych problemów ludzkości. Podkreślono także znaczenie planowania w gospodarce
z uwzględnieniem potrzeb środowiskowych i społecznych21.
Koncepcja zrównoważonego rozwoju w gospodarce Unii Europejskiej
Europejskie tradycje związane ze zrównoważonym rozwojem sięgają 1992 roku,
kiedy to ukazał się Traktat z Maastricht (TUE, Traktat o Unii Europejskiej, Treaty on European
Union). Dokument ten wskazywał potrzebę harmonizacji różnych problemowych polityk
Wspólnoty

Europejskiej

(WE),

w

tym

także

energetycznej

czy

przemysłowej

z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju oraz trwałego i nieinflacyjnego wzrostu
gospodarczego. Traktat z Maastricht okazał się istotnym punktem dla Europy, ponieważ pięć
lat później, w 1997 roku, w postanowieniach Traktatu Amsterdamskiego znacznie rozszerzono
politykę ekologiczną, zaliczając rozwój zrównoważony do podstawowych celów w rozwoju
gospodarczym22.
Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie klimatu, https://www.mos.gov.pl/srodowisko
/ochrona-powietrza/konwencje-i-inicjatywy-miedzynarodowe/ramowa-konwencja-narodow-zjednoczonych-wsprawie-zmian-klimatu-unfccc/, (16.11.2018).
19
Konwencja o różnorodności biologicznej, http://biodiv.gdos.gov.pl/convention/text-convention, (16.11.2018).
20
E. Berkowska, M. Sobolewski, Realizacja polityki ekologicznej w kontekście postanowień Szczytu Ziemi w Rio,
1995, http://biurose.sejm.gov.pl/teksty_pdf_95/i-291.pdf, (16.11.2018).
21
Z. Bukowski, Zrównoważony…, s. 96-102.
22
Traktat z Mastricht, http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/dokumenty/traktaty/Traktat_z_Maastricht
_PL_1.pdf, (16.11.2018).
18
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W 2000 roku, na posiedzeniu w Lizbonie, Rada Europejska (RE) przyjęła plan rozwoju
społeczno-gospodarczego dla Unii Europejskiej (UE) na okres 10 lat. Założeniem planu było
uczynienie Europy najbardziej dynamicznym i konkurencyjnym regionem gospodarczym na
świecie, rozwijającym się szybciej niż Stany Zjednoczone czy Japonia. Strategia opierała się
na założeniu, że gospodarka krajów europejskich wykorzysta do maksimum innowacyjność
opartą na szeroko zakrojonych badaniach naukowych, zwłaszcza w nowoczesnych dziedzinach
wiedzy, co miało się stać głównym motorem rozwoju. W 2004 roku specjalny zespół opracował
raport podsumowujący dotychczasowe rezultaty strategii, ukazujący niepowodzenie w jej
wykonaniu, co także potwierdzono w 2010 roku na konferencji w Warszawie pt. „Niespełnione
marzenia, czyli krajobraz po Strategii Lizbońskiej”23.
Na posiedzeniu RE w Göteborgu w 2001 roku skupiono się na aspekcie ekologicznym
w dokumentach strategicznych. Koncepcje wypracowane w Lizbonie i w Göteborgu pozwoliły
na skoordynowanie i zharmonizowanie polityk na szczeblu unijnym z uwzględnieniem
zarówno wspomnianego aspektu ekologicznego jak i gospodarczego wraz ze społecznym 24.
Obecnie obowiązującą strategią w UE jest „Europa 2020”, przyjęta w 2010 roku przez
Komisję Europejską (KE) i zatwierdzona przez RE w celu stymulowania rozwoju gospodarki
Unii Europejskiej. Strategia ta została przedstawiona jako komunikat KE w dokumencie
COM(2010) 2020. Stanowi kontynuację strategii lizbońskiej i jest ukierunkowana
na inteligentny i zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu, a przy tym
jest nowym, długookresowym programem rozwoju społeczno-gospodarczego UE na lata
2010-2020. Nowa strategia otworzyła dyskusję na temat przyszłości gospodarki wspólnotowej
oraz kierunków rozwoju UE bazując na doświadczeniach i osiągnięciach Strategii
Lizbońskiej25.
Zrównoważony rozwój w systemie prawa polskiego
Pierwszym krajowym dokumentem opierającym się na koncepcji zrównoważonego rozwoju,
a raczej ekorozwoju w Polsce była uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (RP) z dnia
10 maja 1991 roku w sprawie polityki ekologicznej kraju26, natomiast pierwszym aktem

Szerzej: M.-J. Radło, Wyzwanie konkurencyjności: strategia Lizbońska w poszerzonej Unii Europejskiej,
Warszawa 2014; D. Burawski, Strategia Lizbońska a zdolność konkurencyjna gospodarki polskiej, [w:] Studenckie
Prace Prawnicze. Administratywistyczne i Ekonomiczne, red. M. Winiarski, Wrocław 2004, s. 57-68.
24
Strategia Lizbońska, http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/dokumenty/konkluzje/goeteborg200106.pdf,
16.11.2018).
25
Strategia Europa 2020, https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:PL
:PDF, 16.11.2018).
26
M. P. Nr 18, poz.118.
23
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normatywnym była ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym27.
Ustawodawca wprowadził tematykę zrównoważonego rozwoju do porządku
normatywnego

już

nie

pod

postacią

ekorozwoju

ale

zasady

zrównoważonego

w art. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (RP) z dnia 2 kwietnia 1997 roku28 wskazując,
że „Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swego terytorium,
zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże
dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą
zrównoważonego rozwoju”. W tym miejscu należy wspomnieć, iż taka adnotacja
w konstytucji jest pierwszą w Europie. Kolejnymi państwami wprowadzającymi ją były
Szwajcaria w 1999 roku, Szwecja w 2003 roku oraz Francja w 2004 roku, choć ta ostatnia nie
zawarła jej bezpośrednio w konstytucji. lecz pod postacią tzw. Karty Środowiskowej29.
Konkretyzacja

zasady

zrównoważonego

rozwoju

została

wprowadzona

do ustawodawstwa polskiego nowelizacją z dnia 29 sierpnia 1997 roku o zmianie ustawy
o ochronie i kształtowaniu środowiska oraz o zmianie niektórych innych ustaw30.
Natomiast pojęcie zdefiniowano w art. 3 pkt 3a ustawy z dnia 31 stycznia 1980 roku
o ochronie i kształtowaniu środowiska31 wskazując, iż jest to rozwój społeczno-gospodarczy,
w którym w celu równoważenia szans dostępu do środowiska poszczególnych społeczeństw
lub ich obywateli – zarówno współczesnego jak i przyszłych pokoleń – następuje proces
integrowania działań politycznych, gospodarczych, społecznych z zachowaniem równowagi
przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych. Taka forma definicji
została uchylona na rzecz interpretacji zawartej w art. 3 pkt 50 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
roku Prawo ochrony środowiska32. Zgodnie z tym przepisem: „Ilekroć w ustawie jest mowa
o zrównoważonym rozwoju – rozumie się przez to taki rozwój społeczno-gospodarczy,
w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych,
z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów
przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb
poszczególnych

społeczności

lub

obywateli

zarówno

współczesnego

pokolenia,

jak i przyszłych pokoleń”.
W piśmiennictwie brak jest jednolitego stanowiska co do charakteru prawnego w/wym.

tj. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, z późn. zm.
Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.
29
Z. Bukowski, Zrównoważony…, s. 346-422.
30
Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 885.
31
tj. Dz. U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196, z późn. zm.
32
tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.
27
28
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zasady. Wskazuje się, że zasada zrównoważonego rozwoju jest traktowana w trójnasób,
tzn. jako: (1) zasada ustrojowa, (2) dyrektywa wykładni norm prawnych regulujących ochronę
środowiska, (3) zasada polityczna. W przypadku ostatniego twierdzenia, powiązania
art. 5 Konstytucji RP doszukać się można z art. 74 ust 1, gdzie ustawodawca twierdzi,
że władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne
współczesnemu jak i przyszłym pokoleniom33. Jak zaznaczają G. Grabowska i E. Olejarczyk,
zasada zrównoważonego rozwoju ma za zadanie doprowadzenie do osiągnięcia celów:
•

ekologicznych powstrzymujących degradację środowiska,

•

ekonomicznych zaspokajających rozwój gospodarczy osiągany z uwzględnieniem
technik i technologii przyjaznych środowisku;

•

szeroko pojętych społecznych34.
Z. Bukowski wskazuje z kolei, iż istotą zrównoważonego rozwoju, zgodnie z definicją

ustawową, jest obligatoryjny wymóg integracji polityki, gospodarki oraz społeczeństwa
z podstawowymi wymaganiami przyrodniczymi35.
Podsumowując powyższe rozważania można stwierdzić, iż z zasady konstytucyjnej oraz
z definicji ustawowej wynika, że wszelkiego rodzaju działania społeczno-gospodarcze,
zwłaszcza te długofalowe, planowane oraz prowadzone na terenie kraju, wraz określającymi je
strategiami, programami i planami rozwoju gospodarczego, rozwoju społecznego, czy ochrony
środowiska wraz z jego zasobami powinny być ze sobą sprzężone celami, zadaniami
oraz instrumentami. W konsekwencji logiczne jest przyjęcie założenia, że dokumenty tego typu
nie tylko muszą być kompatybilne pomiędzy sobą, ale też wzajemnie się uzupełniać,
w spójnych ramach nakreślonych przez dokument jakim jest Strategia Zrównoważonego
Rozwoju Polski do roku 2025. Oczywistym jest, iż strategia ta jak i inne plany, programy,
polityki oraz strategie sektorowe muszą brać pod uwagę obecny stan polskiej gospodarki,
wymagania wynikające z polskiego prawa i określone w nim definicje, jak również
oczekiwania społeczne, co do kierunków rozwoju kraju w nadchodzących kolejnych dekadach
XXI wieku36.

B. Rakoczy, Procesowy wymiar zasady zrównoważonego rozwoju, [w:] Białostockie Studia Prawnicze, z. 18,
2015, s. 36.
34
G. Grabowska, Europejskie prawo ochrony środowiska, Warszawa 2001, s. 196; E. Olejarczyk, Zasada
zrównoważonego rozwoju w systemie prawa polskiego – wybrane zagadnienia, [w:] Przegląd Prawa Ochrony
Środowiska, Nr 2, 2016, s. 133.
35
Z. Bukowski, Zrównoważony…, s.454.
36
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Polski do 2025 roku, http://orka.sejm.gov.pl/rejestrd.nsf/
wgdruku/2133/$file/2133a.pdf, (17.11.2018).
33
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Zakończenie
Z analizy przedstawionego zagadnienia wpływu zrównoważonego rozwoju na gospodarkę
wynika, że podnoszenie poziomu życia społeczeństwa, będące celem zrównoważonego
rozwoju jest zdeterminowane czynnikami gospodarczymi, społecznymi i środowiskowymi37.
Rozwój społeczeństwa wiąże się z rozwojem obywatelskim, w którym jego członkowie
są świadomi przysługujących im możliwości uczestniczenia w życiu publicznym w różnych
aspektach38. Idea zrównoważonego rozwoju prowadzi do uwzględnienia potrzeby rozwoju
trwałego, potrzeby rozwiązywania problemów bieżących, jak i przyszłych, a zatem dotyczy
wszystkich aspektów funkcjonowania życia i musi mieć charakter długoterminowy39.
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THE EFFECT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT ON THE ECONOMY
Summary: The concept of sustainable development leads to the assumption of lasting and harmonious
progress in the economic and social sphere of life while also taking into account the natural sphere of
life at the same time. Sustainable development also means taking into consideration its effects on current
and future generations of people. However, the development can not be measured only with one
indication of increase in the gross domestic product per capita, but it is also vital to measure its quality
and social tasks implemented during the development.
Keywords: Economy, economic development, sustainable development, the principle of sustainable
development.
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Mateusz Górka1

WPŁYW DEFEKTÓW OTOCZENIA PRAWNEGO W POLSCE
NA ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTW
(Mateusz Górka)
Streszczenie: Celem rozdziału jest zbadanie, w jaki sposób defekty otoczenie prawnego oddziałują
na zachowania organizacyjne przedsiębiorstw w Polsce.
Słowa kluczowe: Ekonomia, biznes, otoczenie prawne, Polska, inflacja prawa, biurokracja, przeszkody,
defekty, organizacja, zachowanie, przedsiębiorstwo.

Uwagi wstępne
Żadna organizacja gospodarcza nie jest zawieszona w próżni i nie stanowi bytu w pełni
niezależnego od czynników zewnętrznych. Organizacja funkcjonuje w skomplikowanym
otoczeniu, na które oprócz innych podmiotów składa się szereg różnorodnych czynników.
Wzajemna relacja między organizacją a jej otoczeniem, może być dla niej źródłem szans
i zagrożeń. Co więcej, zmiany zachodzące wokół przedsiębiorstwa do pewnego stopnia
determinują zmiany w obrębie samej organizacji (i na odwrót). Analiza otoczenia ma
umożliwić

organizacji

dokonanie

oceny

bieżącej

i

przyszłej

pozycji

rynkowej,

i w konsekwencji określenie skutecznej strategii działania. Jeżeli dane przedsiębiorstwo nie jest
monopolistą, to otoczenie zdaje się wywierać na organizację większy wpływ, będąc swoistym
weryfikatorem jego zachowań2. Efektywność zachowań organizacji jest w dużym stopniu
uwarunkowana umiejętnością prawidłowego odczytywania bodźców, właściwego rozumienia
(przetwarzania) informacji, odpowiedniego reagowania i skutecznego jej wpływania
na otoczenie.
Klasyfikacja wybranych zachowań organizacyjnych przedsiębiorstw
Starając się ujednolicić terminologię i poglądy przytaczane w literaturze, można wyróżnić dwa
zasadnicze segmenty otoczenia organizacji:
•

mikrootoczenie (m.in.: bliższe, bezpośrednie, celowe) – właściwe dla danego układu
powiązań, bezpośrednio wpływające na funkcjonowanie podmiotu, np.: klienci,
dostawcy, obecni i potencjalni konkurenci czy kooperanci, pracownicy;

1
2

Uniwersytet Gdański, m.gorka@adwokatjanik.pl, amadeusz.gorka@gmail.com
H. I. Ansoff, Zarządzanie strategiczne, Warszawa 1985, PWE, s. 22.
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makrootoczenie (dalsze, pośrednie, ogólne) – wspólne dla wszystkich organizacji
na

danym

obszarze.

Wymienić

tu

można

m.in.

czynniki:

ekonomiczne,

techniczno-technologiczne, socjokulturowe, prawno-polityczne czy międzynarodowe3.
Z uwagi na zakres tematyczny niniejszego rozdziału szczególna uwaga zostanie
zwrócona na otoczenie prawne organizacji. Otoczenie to stanowi na danym terytorium
porządek prawny i jego stabilność, stopień szczegółowości i skomplikowania norm prawnych
oraz skuteczność ich egzekwowania, sprawność systemu rozstrzygania sporów na drodze
sądowej i pozasądowej, stopień swobody prowadzenia działalności gospodarczej oraz rygor
przepisów prawa pracy, poziom ochrony konkurencji czy własności intelektualnej, stopień
skomplikowania prawa podatkowego oraz wysokość danin publicznych, czy w końcu ogólny
szacunek do prawa w społeczeństwie4.
Nie można także zapomnieć o prawie międzynarodowym czy ustawodawstwie
ponadnarodowym,

wynikającym

z

członkostwa w różnego

rodzaju

organizacjach

międzynarodowych czy tworach o charakterze federalistycznym, które w ostatnich dekadach
wykazują tendencje rozwojowe, a których to prawo (niekiedy w sposób dalece posunięty)
ingeruje w wewnętrzny porządek prawny państw-członków. Takie oddziaływanie ze strony
instytucji i organizacji ponadnarodowych, a także trendy na rynku światowym oraz globalne
procesy społeczno-polityczne, bywają określane mianem otoczenia międzynarodowego.
Z punktu widzenia ustawodawcy, poznanie systematyki zachowań organizacyjnych
przedsiębiorstw może okazać się szczególnie pomocne w próbie identyfikacji procesów w nich
zachodzących oraz w próbie oceny rozwiązań systemowych (jak również działań doraźnych),
mających na celu zwiększenie ich efektywności. Innymi słowy, chcąc zachować aktualność
tezy, że w głównej mierze to prawo powinno dostosowywać się do potrzeb rynku (warunków
społecznych, ekonomicznych), a nie rynek do prawa, należy zbadać i przenalizować
poszczególne zachowania organizacji gospodarczych, ich klasyfikacje, a następnie wyciągnąć
wnioski względem pożądanych działań legislacyjnych i odpowiedniego doboru środków
do skutecznego wpływania na gospodarkę.

3
4

R.W. Griffin, Podstawy zarządzania…, s. 59-70; H. I. Ansoff, Zarządzanie strategiczne…, s. 274-281.
R.W. Griffin, Podstawy zarządzania…, s. 67-68.
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Tabela 8. Zachowania organizacyjne przedsiębiorstw
Kryterium podziału
Sposób aktywności wobec przestrzeni
Stopień niezbędności zasobów
Sposób zorganizowania /
stopień formalizacji struktur
Sposób pojmowania odpowiedzialności
Sposób ujawniania aktywności
Stopień niezależności
Sposób identyfikacji przyszłości /
cel strategiczny
Sposób identyfikacji otoczenia
Sposób oceny powodzenia
Sposób podejmowania decyzji
Sposób postrzegania rzeczywistości
Sposób identyfikacji zdarzeń
Sposób determinacji przeszłością
Stopień zgodności z zasadami
Stopień determinacji zasadami /
stopień innowacyjności w działaniu
Aktywność rynkowa
Siła wpływu na otoczenie
Sposób kształtowania ról
Sposób określania strategii rynkowej
Sposób opanowania przestrzeni
Ciągłość podejmowania zadań

Zachowania
organizatorskie / organizacyjne
koncentracyjne / dekoncentracyjne
zinstytucjonalizowane / zindywidualizowane
zespołowe / indywidualne
formalne / spontaniczne
centralistyczne (wymuszone) / samodzielne
ekspansywne / upadłościowe
agresywne / pasywne
ryzykowne / asekuracyjne
emocjonalne / spekulatywne
systemowe / incydentalne
nietypowe / typowe
nowatorskie / tradycyjne
standardowe / innowacyjne
kreatywne / naśladowcze
czynne / bierne
przywódcze / naśladowcze
specjalizacyjne / dywersyfikacyjne
promarketingowe / proproduktywne
globalne / lokalne
operatywne / strategiczne

Źródło: B. Majecka, Zachowania organizacyjne przedsiębiorstw, UG, Gdańsk 2003, s. 121.

Każde z wyżej wymienionych zachowań można w praktyce gospodarczej sprowadzić
do

dwubiegunowej

osi,

w

której

znajdują

się

zachowania

przeciwstawne.

Oczywiście przedsiębiorstwo może przejawiać zachowania o różnym stopniu nasilenia danego
typu czy też równocześnie emitować oba zachowanie przeciwstawne, w zależności od ilości
rozpatrywanych płaszczyzn funkcjonalnych; niemniej każde przedsiębiorstwo charakteryzuje
się określonym poziomem prezentowanego zachowania i można zaobserwować w otoczeniu
podmioty o mniejszym lub większym stopniu jego natężenia5. Taki sposób podziału,
zestawiony z informacjami nt. ogólnie pojętego sukcesu podmiotu na danym polu, dostarcza
kluczowej informacji: jakie zachowania i w jakim stopniu są pożądane (warunkują sukces),
a które należy modyfikować/wygasić, gdyż są nieefektywne.

5

B. Majecka, Zachowania organizacyjne przedsiębiorstw, Gdańsk 2003, Wydawnictwo UG, s. 120-122.
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Polsce

w opiniach przedsiębiorców, postulaty zmian
Skomplikowany, nieprzejrzysty i niestabilny system podatkowy oraz brak konsekwencji
w stosowaniu jego przepisów, to najczęściej wymieniane przez przedsiębiorców obszary
powodujące utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce, niezależnie
od wielkości przedsiębiorstwa czy branży6. Potwierdza to raport Business Centre Club,
w którym opisano badanie przeprowadzone w drugiej połowie 2016 r. na próbie
2000 przedsiębiorców. Zdaniem 40,5 proc. respondentów, warunki prowadzenia działalności
gospodarczej w ostatnich dwóch latach nie uległy zmianie. Jedna trzecia badanych stwierdziła,
że – w umiarkowanym stopniu – pogorszyły się, natomiast 9,5 proc. oceniło, że warunki
te pogorszyły się w sposób znaczny. Tylko nieco ponad 14 proc. zauważyło umiarkowaną
poprawę.
Jako

fundamentalne

problemy

w

prowadzeniu

działalności

gospodarczej,

przedsiębiorcy (podobnie jak w badaniu prowadzonym w 2014 r.) wskazali:
•

skomplikowanie oraz niespójność przepisy prawa podatkowego (64,2 proc.),

•

brak jednolitej wykładni (57,1 proc.),

•

zbyt wysoką częstotliwość zmian norm podatkowych (45,2 proc.),

•

podwójne

opodatkowanie

niektórych

dochodów

(np.

w

spółkach

kapitałowych)

czy konieczność podwójnego odprowadzania składki do ZUS osób prowadzących

jednocześnie działalność gospodarczą i pracujących na etacie (40,5 proc.)
•

zbyt szeroki katalog obciążeń para-podatkowych (35,7 proc.)7.
Skutkiem wymienionych, negatywnych, zjawisk jest powszechne poczucie braku

stabilności prawa oraz braku poprawności samych rozliczeń podatkowych. Efektem tego jest
większa skłonność przedsiębiorstw do zachowań asekuracyjnych i większy nacisk na ścisłe
przestrzeganie standardów. W związku z tym, należy oczekiwać tendencji do unikania
odpowiedzialności

wśród

pracowników

w

organizacji.

Pracownicy

odpowiedzialni

za księgowość i rozliczenia będą bać się podejmowania indywidualnych decyzji, starając się
przenieść odpowiedzialność za ewentualny błędy na pozostałych członków zespołu.
Wzmaga się także (wcale nie nieuzasadnione) poczucie niesprawiedliwości wśród
przedsiębiorców wobec różnego ich traktowania (dyskryminacji) objawiającego się
w stosowaniu różnych wykładni przez (niejednokrotnie ten sam) urząd na podstawie tych
Raport Business Centre Club, Najbardziej aktualne problemy przedsiębiorców, Warszawa, 7.11.2016 r.
(n=2000), s. 6.
7
Tamże, s. 7.
6
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samych przepisów i w tożsamym stanie faktycznym. Wobec takiego stanu rzeczy rośnie
skłonność do zachowań agresywnych i emocjonalnych. Nieprzejrzystość przepisów oraz brak
jednolitej ich interpretacji wymiernie wpływa też na pracę urzędników i ich rzetelność.
Konstruuje do bowiem sytuację, w której urzędnik poszukuje rozwiązania przede wszystkim
bezpiecznego dla samego siebie, które niekoniecznie musi być obiektywne. To z kolei skutkuje
postrzeganiem

pracowników

urzędów

jako

osób

niekompetentnych

i unikających

odpowiedzialności.
Przedsiębiorcy postulują zatem:
•

uproszczenie prawa podatkowego, np. poprzez wprowadzenie podatku liniowego,

•

integrację podatku ze składkami zdrowotnymi i tymi opłacanymi do ZUS,

•

wparcie dla windykacji należności przez urzędy skarbowe,

•

wprowadzenie jednolitych interpretacji podatkowych przez Ministerstwo Finansów,

•

brak zmian w przepisach podatkowych w okresie dłuższym niż 2 lata.
Kolejny obszar, w którym przedsiębiorcy napotykają trudności to prawo pracy.

Głównymi

przeszkodami

w

prowadzeniu

działalności

gospodarczej

wynikającymi

ze stosowania prawa pracy są: wysokość pozapłacowych kosztów zatrudnienia (78,6 proc.),
nieelastyczne przepisy Kodeksu pracy (61,9 proc.), zbyt wygórowane koszty zwolnienia
pracowników z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy (42,9 proc.) oraz nieskorelowanie
wysokości

składek

do

ZUS

z

poziomem

osiąganego

przychodu

(40,5

proc.).

Jako istotne utrudnienia wskazuje się także organizację systemu ochrony zdrowia (33,3 proc.),
nazbyt rozbudowane przywileje emerytalne licznych grup społecznych (30,1 proc.),
negatywne zmiany dotyczące OFE przy jednoczesnym braku zachęt do korzystania z trzeciego
filaru, a także wysokość płacy minimalnej (po 23,8 proc.)8. W reakcji na przytoczone
problemy/trudności, przedsiębiorstwa mogą wykazywać skłonność do zachowań biernych
wobec utrudnień związanych z zatrudnieniem pracowników; formalnych z uwagi na zawiłość
regulacji prawa pracy; a także asekuracyjnych z racji dużych wahań na rynku pracy i wysokich
kosztów związanych ze świadczeniem pracy.
Zdaniem przedsiębiorców biorących udział w badaniu, wymienione problemy można
rozwiązać dzięki:

8

•

obniżeniu wysokości pozapłacowych kosztów zatrudnienia,

•

uelastycznieniu przepisów Kodeksu pracy,

•

skorelowaniu wysokości składek do ZUS z poziomem osiąganego przychodu.

Tamże, s. 7.
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Nadmierna biurokracja i obowiązki sprawozdawcze wobec instytucji i organów
administracji takich jak Główny Urząd Statystyczny, ZUS czy Urzędy Skarbowe to problemy
wskazane przez 69,1 proc. respondentów. W dalszej kolejności przedsiębiorcy wymienili
przewlekłość postępowań sądowych (66,7 proc.), nieprzyjazne dla kontrolowanych podmiotów
praktyki instytucji kontrolujących (61,3 proc.), a także liczbę i czas trwania kontroli
w przedsiębiorstwach (58,4 proc.). Problemem są także nieprzyjazne procedury uzyskiwania
rozmaitych pozwoleń czy licencji (48,9 proc.), jak również nieefektywne i kosztowne
procedury ściągania należności oraz niekompetencję sędziów, prokuratorów i biegłych
w sprawach gospodarczych (po 42,9 proc.)9.
Jak słusznie wskazano w raporcie BCC, „państwo różnicuje warunki i ryzyko
prowadzenia działalności gospodarczej w zależności od specyficznych cech przedsiębiorstw,
grup nacisku, preferowanych strategii rozwoju i sektorów rynku. Wtórnym efektem
nadmiernego zainteresowania państwa bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstw jest zbyt
duża liczba kontroli oraz nadmiernie rozbudowany system obligatoryjnej sprawozdawczości”.
Takie działania skutkują nierównościami i powodują, że przedsiębiorcy o tożsamym
przedmiocie działalności czy funkcjonujący na podobnych rynkach w nierównym stopniu
ponoszą ryzyko działalności gospodarczej. Sprzyja to zachowaniom ryzykownym
i emocjonalnym, gdyż przedsiębiorstwa chcąc przetrwać muszą poszukiwać przewagi
konkurencyjnej. To samo zjawisko, choć z gruntu negatywne, może też wzmagać zachowania
kreatywne i nowatorskie oraz zmuszać do zachowań czynnych z przyczyn wymienionych
w poprzednim zdaniu.
Spośród innych barier, pracodawcy wskazali na niedostosowanie systemu edukacji
zawodowej do realiów i potrzeb rynku (54,8 proc.), emigrację młodych osób (42,9 proc.),
utrudniony dostęp do źródeł finansowania, w tym wysoki koszt kredytu i zabezpieczenia
(47,6 proc.), a także brak jednolitej reprezentacji biznesu wobec władz (42,9 proc.)10.
W tym miejscu warto przywołać dane Ministerstwa Sprawiedliwości odnośnie
sprawności (długości) postępowań sądowych. W 2016 r. w sądach rejonowych średni czas
trwania postępowania w pierwszej instancji wynosił ok. 4,6 miesiąca. Sądy okręgowe
(rozpatrujące co do zasady sprawy o większym ciężarze gatunkowym), potrzebowały na to
średnio nieco ponad 8 miesięcy. W sądach okręgowych około jedna trzecia spraw kończyła się
w ciągu 3 miesięcy, a 82% – w ciągu roku od wszczęcia postępowania. Sądy rejonowe w ciągu

Artykuł w Polska The Times - Strefa Biznesu, Bariery biurokratyczne skutecznie hamują rozwój polskich firm,
publikacja: 29.08.2016, dostęp 14.09.2017: http://www.polskatimes.pl/strefa-biznesu/opinie/.
10
Raport Business Centre Club, Najbardziej aktualne…, s. 7.
9
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roku załatwiały 94% spraw11. Natomiast średni czas trwania spraw gospodarczych wyniósł
w sądach rejonowych około 6,5 miesiąca, zaś w okręgowych – 9,2 miesiąca. Należy mieć
jednak na uwadze, że czas trwania postępowań sądowych przytaczany w statystykach
ministerstwa obliczany jest od dnia pierwszej rejestracji do czasu uprawomocnienia się sprawy
w pierwszej instancji. Nie uwzględnia się zatem postępowania przygotowawczego (w sprawach
karnych), które winno zakończyć się w instrukcyjnym terminie 2 (względnie 3) miesięcy, ani
kontynuacji postępowań sądowych w postępowaniach apelacyjnych i kasacyjnych, a zwłaszcza
– czasu oczekiwania na rozpoczęcie sprawy w II instancji, który wynosi średnio około
5 miesięcy12. Praktyka pokazuje, że na zapadnięcie prawomocnego orzeczenia w sprawie
gospodarczej trzeba czekać średnio ponad półtora roku. Do tego dochodzi jeszcze kwestia
ewentualnego wyegzekwowania zasądzonych praw. Jak wskazują dane Ministerstwa
Sprawiedliwości, średni czas trwania postępowania od dnia wpływu do ostatecznego
załatwienia spraw egzekucyjnych prowadzonych przez komorników sądowych wynosi około
10 miesięcy13. A zatem, przedsiębiorca chcący wyegzekwować przysługujące mu prawa musi
czekać co najmniej 2,5 roku lub dłużej.
Inflacja prawa – pojęcie i konsekwencje dla bezpieczeństwa prawnego
Polską przypadłością jest tzw. inflacja prawa – potoczna nazwa negatywnego zjawiska
w procesie legislacji, które polega na tworzeniu nadmiernej, niewspółmiernej w stosunku
do rzeczywistych potrzeb ilości prawa; zbytniej szczegółowości przepisów oraz ich niskiej
jakości. Inflacja prawa negatywnie odbija się na gospodarce, objawiając się poprzez
niespójność przepisów, rozmycie odpowiedzialności za ich wprowadzanie, uznaniowość
w interpretacji, nadmierny formalizm, konieczność częstych nowelizacji, rozrost biurokracji
oraz częste uchylanie wyroków przez wyższe instancje. Jako przykłady negatywnych skutków
niskiej jakości stanowionego prawa wskazywane są rozliczne wątpliwości w interpretacji
przepisów dotyczących opodatkowania ubezpieczeń zdrowotnych czy zawieszenia działalności
gospodarczej w ZUS. Inną częstą patologią jest wdrażanie przepisów w pośpiechu i na ostatnią
chwilę, zwykle pod presją unijnych dyrektyw. Niespójne prawo podatkowe generuje również
znaczne koszty bezpośrednie i pośrednie związane z jego interpretacją.

Ministerstwo Sprawiedliwości, Podstawowa informacja o działalności sądów powszechnych¸ Warszawa 2017,
dostęp 14.09.2017 r.: https://isws.ms.gov.pl/pl/opracowania
12
Fundacja Court Watch Polska, Ocena polskiego sądownictwa w świetle badań, Warszawa 2017, s. 27.
13
Ministerstwo Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej, Porównania krajowe, dostęp 14.09.2017 r.:
https://isws.ms.gov.pl/pl/porownania-krajowe/.
11
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Polska ma obecnie najbardziej zmienne prawo ze wszystkich państw Unii Europejskiej.
W latach 2012-2014 Polska „produkowała” średnio w roku prawie 56-krotnie więcej przepisów
niż Szwecja, 11-krotnie więcej niż Litwa i 2-krotnie więcej niż Węgry. W żadnym innym kraju
unijnym rzeczywistość prawna dla obywateli i przedsiębiorców nie jest tak chwiejna
i nieprzewidywalna jak w Polsce14.
W 2015 r. weszło w życie 9847 stron nowego prawa bezpośrednio regulującego
działalność gospodarczą. Najczęściej były to regulacje określające jak produkować konkretne
dobra oraz dotyczące wymogów technicznych, środowiskowych czy sanitarnych, a także jak
wyprodukowanymi towarami można obracać15. Częstej zmianie podlegają również przepisy
formalne, czyli np. procedury sądowe, regulacje dotyczące formy prawnej prowadzenia
działalności gospodarczej oraz nowelizacje niektórych kodeksów, w tym prawa cywilnego.
Niespełna tysiąc zmian weszło też w życie w prawie podatkowym. Należy mieć jednak
na uwadze, że liczba ta dotyczy tylko nowych ustaw i rozporządzeń, a to tylko część regulacji
składających się na polski system podatkowy. Równie ważne są np. orzeczenia sądowe oraz
interpretacje podatkowe wydawane przez administrację skarbową, których również powstaje
bardzo wiele. Samo Ministerstwo Finansów wydaje ich rocznie ponad 30 tysięcy16.
Chcąc zapoznać się ze wszystkim zmianami w prawie dotyczącymi działalności gospodarczej
przedsiębiorca powinien poświęcać średnio około 4 godziny na czytanie zmian w regulacjach17.
Oceniając uchwalone akty prawne, pozytywnie można odnieść się jedynie do ustawy
Prawo przedsiębiorców oraz ustawy o Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej
i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, które ujednoliciły i uprościły przepisy dotyczące
podejmowania,

prowadzenia

i

zakończenia

działalności

gospodarczej

w

Polsce

oraz wprowadziły kilka zasad prawnych korzystnych dla przedsiębiorcy. Skalę zjawiska inflacji
prawnej w Polsce obrazuje wykres 1.

Grand Thornton, Barometr stabilności otoczenia prawnego w Polsce, dostęp 14.09.2017 r.:
http://barometrprawa.pl/.
15
Tamże.
16
System Informacji Podatkowej Ministerstwa Finansów, dostęp 30.09.2017 r.: http://sip.mf.gov.pl/
17
Grand Thornton, Barometr stabilności otoczenia…, dostęp 30.09.2017 r.: http://barometrprawa.pl/.
14
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Wykres 1. Liczba stron aktów prawnych uchwalonych w Polsce (1989-2017)
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Źródło: Grand Thornton, Barometr stabilności otoczenia prawnego w Polsce, dostęp 14.09.2017 r.:
http://barometrprawa.pl/

Jakość prac legislacyjnych, w przeciwieństwie do liczby uchwalonych aktów prawnych,
wyraźnie spadła. Słusznym zdaje się być pogląd, że pewności i stabilności prawa
oraz bezpieczeństwu prawnemu w Polsce nie sprzyja dynamika i tempo procesu
prawotwórczego. Nierzadkie są obecnie sytuacje, w których prawo uchwalane jest
w bezprecedensowych warunkach, a cały proces legislacyjny trwa zaledwie kilka tygodni.
Nagminne staje się korzystanie z możliwości skrócenia vacatio legis, wszak powinno się
to czynić jedynie wyjątkowo, by dać adresatom norm prawnych czas na zapoznanie
i dostosowanie się do nowego prawa. O jego niskiej jakości świadczy także szybkość,
z jaką jest nowelizowane oraz odsetek projektów negatywnie opiniowanych przez Biuro Analiz
Sejmowych, które mimo tego faktu są uchwalane i wchodzą w życie.
Wpływ defektów otoczenia prawnego na zachowania przedsiębiorstw
Obecnie przedsiębiorstwa funkcjonują w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości,
gdzie cechą charakterystyczną jest turbulentne otoczenie organizacji. Niezbędna jest tu
odpowiednia

elastyczność

umożliwiająca

im

adaptację

do

zmiennych

warunków.

Nowoczesna koncepcja tworzenia przewagi konkurencyjnej koncentruje się wokół
konieczności umiejętnego posługiwania się nabytą wiedzą, doświadczeniem i zasobami,
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a zmiennej, jaką jest czas, przypisuje się tu fundamentalne znaczenie18. Wobec niestabilności
systemu prawnego w Polsce i częstotliwości jego zmian, stopnia skomplikowania i niskiej
efektywności, dochodzi do marnotrawienia tego kluczowego zasobu. Otoczenie prawne
w Polsce charakteryzuje się dużą zmiennością, będąc obecnie bardziej nieprzewidywalnym
i zaskakującym niż kiedykolwiek wcześniej. Nie ulega wątpliwości, że prawo musi być
dostosowywane do zmieniającej się rzeczywistości. Skala „produkcji” prawa w Polsce jest
jednak zdecydowanie za duża i wymknęła się polskiemu państwu spod kontroli.
Taki chaos legislacyjny przyczynia się do postrzegania przez przedsiębiorców otoczenia jako
nieprzewidywalnego, o wysokim stopniu zmienności i dynamice zmian. Skutkuje to tendencją
do zachowań asekuracyjnych, w dużym stopniu formalnych, pasywnych i biernych,
podejmowanych w silnie zinstytucjonalizowanej strukturze.
Podsumowując powyższe rozważania, można dokonać próby omówienia skłonności
polskich przedsiębiorstw do przejawiania poszczególnych typów zachowań organizacyjnych
wobec cech otoczenia prawnego. Dokonując niezbędnej generalizacji, należy oczekiwać
zachowań:
•

koncentracyjnych – z uwagi na stosunkowo wysokie koszty rozproszenia zasobów;
koszty świadczenia pracy, obciążenia podatkowe i stopień skomplikowania przepisów
prawnych to przykładowe czynniki zachęcające do koncentracji zasobów;

•

zinstytucjonalizowanych – struktura organizacji musi cechować się stosunkowo
wysokim stopniem sformalizowania z racji konieczności sprostania skomplikowanym
i mało przejrzystym wymaganiom prawnym; zachowania zindywidualizowane nie
wystąpią ze względu na fakt, iż podmiot w dużej mierze jest zależny od czynników
i podmiotów zewnętrznych;

•

zespołowych

–

wobec

wysokiego

ryzyka

popełnienia

błędów

formalnych

czy merytorycznych członkowie organizacji będą zapewne dążyć do minimalizacji
własnej odpowiedzialności, jednocześnie starając się ją rozproszyć czy scedować na jak
największą grupę; z tej przyczyny zachowania indywidualne zostaną zapewne
skutecznie zahamowane; zjawiska należy oczekiwać na wszystkich poziomach
organizacyjnych podmiotu gospodarczego;
•

formalnych – z uwagi na poruszone wyżej kwestie, w celu minimalizacji ryzyka
popełnienia błędu czy poniesienia odpowiedzialności z racji działania niezgodnego

M. Grzebyk, Koncepcja klastra a współdziałanie i konkurencyjność przedsiębiorstw, [w:] Konkurencyjność
a innowacyjność, Rzeszów 2009, Przedsiębiorstwo i region, nr 1/2009., s. 18.
18
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podmioty

będą

wykazywać

dużą

skłonność

do
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zachowań

sformalizowanych, postrzeganych jako bardziej przewidywalne i bezpieczne, podczas
gdy zachowania spontaniczne będą postrzegane jako mniej przewidywalne i niosące
ryzyko negatywnych konsekwencji;
•

centralistycznych lub narzuconych – mając na uwadze wymienione ograniczenia
zindywidualizowanej odpowiedzialności i zachowań, należy raczej oczekiwać
skłonności podmiotów do centralnego planowania działań i narzucania określonych
rozwiązań, zaś od pracowników na niższych szczeblach - obniżoną skłonność
do „wychylania się” i przejawiania zachowań samodzielnych;

•

ekspansywnych, o ile przedsiębiorstwo widzi swój sektor działalności i warunki
panujące na rynku w sposób pozytywny, dostrzega potencjał rozwojowy,
ma optymistyczne prognozy na przyszłość i nie postrzega regulacji prawnych jako
przeszkody czy zagrożenia dla rozwoju na danym rynku; upadłościowych –
jeżeli otoczenie prawne stanowi efektywną barierę wzrostu w danym sektorze bądź
organizacja nie potrafi podjąć skutecznych działań adaptacyjnych lub nie widzi dla
siebie przyszłości w obecnej formie czy też nie jest w stanie dostrzec na czas zmian
zachodzących w otoczeniu prawnym;

•

asekuracyjnych – wobec dużego ryzyka niepowodzenia i przewidywanych wysokich
tego kosztów, jak również ograniczonej swobody działalności spowodowanej stopniem
zawiłości regulacji prawnych; powodem zachowań nastawionych na przeczekanie jest
też wysoka częstotliwość zmian prawnych i nieprzewidywalność systemu prawnego;
przedsiębiorstwa mogą też niekiedy być zmuszone do zachowań przeciwnych,
czyli ryzykownych, jeżeli przewidują duże prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu,
znajdują się w komfortowej sytuacji finansowej lub są zmuszone do szybkiego zdobycia
przewagi konkurencyjnej w jakimś zakresie;

•

emocjonalnych – podyktowanych częstymi zmianami przepisów prawnych,
co skutkować może podejmowaniem decyzji w mniejszym stopniu opartych
na analizach, a raczej na bieżącej, indywidualnej ocenie szans i zagrożeń; zachowania
spekulatywne wystąpią zapewne w organizacjach o bardziej sformalizowanym procesie
decyzyjnym;

•

systemowych – nastawionych na większą stabilność, przewidywalność i planowanie,
wobec

zmienności

otoczenia

prawnego;

jednakże

z

przyczyn

tożsamych

do wymienionych w poprzednim punkcie pojawić się może skłonność do zachowań
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incydentalnych, jeśli organizacja postrzega rzeczywistość jako zbiór przypadkowych,
mało przewidywalnych czynników, jak np. zmienne i niejasne regulacje prawne
w danym obszarze działalności przedsiębiorstwa; należy w tym miejscu zaznaczyć,
że z reguły optymalnym połączeniem jest systemowe podejście do działalności
podstawowej oraz planowanie wykorzystywania zmian incydentalnych, która to
zdolność cechuje organizacje odnoszące w Polsce sukces;
•

typowych – w głównej mierze z uwagi na tendencje do poszukiwania i naśladowania
zachowań efektywnych w warunkach danych okoliczności prawnych, jak również
wspomnianej już tendencji do wykorzystywania sprawdzonych, bezpiecznych
rozwiązań; jeżeli zaś organizacja nie dysponuje użytecznymi doświadczeniami i brak
jest możliwości podpatrzenia skutecznego typu reakcji u innych podmiotów
(np. wobec radykalnej i nagłej zmiany regulacji prawnych), organizacja będzie
zmuszona do zachowania nietypowego, dostosowanego do nowej rzeczywistości
prawnej;

•

tradycyjnych i standardowych – organizacje będą raczej wpisywać się w pewien
system znanych wcześniej zachowań; swoim zachowaniem nie będą odbiegać
od obrazu, jaki wytworzyły dotąd w otoczeniu ani od przyjętych reguł postępowania;

•

naśladowczych i biernych – podmioty gospodarcze, wobec częstych i nagłych zmian
w prawie będą zapewne nastawione na przetrwanie, najczęściej zachowując się
w sposób naśladowczy, poddając się trendom występującym na rynku i zachowaniom
innych podmiotów, starając się poszukiwać rozwiązań również na innych rynkach czy
w innych krajach;

•

operatywnych – organizacje będą skupiać się na bieżącej działalności i problemach
z nią związanych, np. napotykanych przeszkód natury prawnej, oraz na strategii
krótkoterminowej, gdyż opracowywanie planu działań w dłuższym okresie nie ma sensu
z uwagi na częstotliwość zmian regulacji prawnych.

Uwagi końcowe
Od wielu lat, w Polsce można obserwować proces zrzeszania się na poziomie lokalnym
czy

sektorowym

i

budowy

przez

przedsiębiorców

alternatywnej

rzeczywistości,

który sprowadza się w zasadzie do ograniczenia wpływu państwa i regulacji prawnych
do niezbędnego minimum, skupiając się na samodzielnym poszukiwaniu możliwości
efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej. Taki model działania sprawdził się
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po transformacji ustrojowej w 1989 roku oraz doprowadził do rozkwitu wielu gałęzi
gospodarki. W dłuższej perspektywie może się jednak okazać niewystarczający do utrzymania
obecnego tempa wzrostu gospodarczego, w szczególności podniesienia innowacyjności
i konkurencyjności polskiej gospodarki.
Nie bez znaczenia dla bezpieczeństwa prawnego w Polsce pozostaje nierozwiązana
wciąż kwestia sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego, jak również problem konstytucyjności
i demokratyczności rozwiązań wprowadzonych ustawami o Sądzie Najwyższym, Krajowej
Radzie Sądownictwa czy ustroju sądów powszechnych. Wszakże niezależność i niezawisłość
sądów i sędziów jest kluczowa w razie konieczności rozwiązania sporu na drodze sądowej,
gdzie znaczenia mogą nabrać czynniki poza procesowe – szczególnie w sytuacji, w której
przeciwnikiem procesowym są podmioty wchodzące w skład struktury państwa lub z nim
powiązane bądź osoby mogące wywrzeć nieformalny wpływ na skład sądu czy treść
rozstrzygnięcia w danej sprawie.
Podsumowując przeprowadzoną analizę uprawniona zdaje się być teza, że otoczenie
prawne w Polsce wywiera negatywny wpływ na zachowania przedsiębiorstw, tłumiąc
zachowania innowacyjne, kreatywne, nowatorskie i ekspansywne z jednej strony oraz
zmuszając do zachowań asekuracyjnych, zinstytucjonalizowanych, centralistycznych,
standardowych i naśladowczych z drugiej. Wartości demokratycznego państwa prawnego,
jak stabilność oraz pewność prawa czy niezawisłość i niezależność sądów i sędziów, zdają się
obecnie być zagrożone w bezprecedensowym od 1989 r. stopniu, stawiając pod znakiem
zapytania bezpieczeństwo prawne w Polsce i negatywnie rzutując na potencjał gospodarczy
kraju.
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THE IMPACT OF THE LEGAL ENVIRONMENT’S FLAWS IN POLAND ON THE
ORGANIZATIONAL BEHAVIOURS OF ENTREPRENEURS
Abstract: The article is aimed to identify key obstacles in running a business in Poland and concerns
main flaws of the Polish legal environment and its impact on the managerial decision-making process
and organizational behaviours. It is largely based on a survey conducted on a group of 2000
entrepreneurs in the year 2016 and studies led by Business Centre Club and Grand Thornton.
Keywords: Economy, business, legal environment, Poland, legal inflation, bureaucracy, flaws,
obstacles, defects, organization, behaviour, entrepreneurs.
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Andrzej Gwarda1

WYBRANE INSTRUMENTY FINANSOWE WSPIERAJĄCE MAŁE
I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA W POLSCE (LATA 2007-2013)
(Andrzej Gwarda)
Streszczenie: Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie wybranych instrumentów finansowych
polegających na wspieraniu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2013.
Słowa kluczowe: Małe i średnie przedsiębiorstwa, instrumenty finansowe.

Wstęp
Zaprezentowana w 2000 roku Strategia Lizbońska zakładała stworzenie i wytyczenie nowego
kierunku działania i rozwoju Unii Europejskiej zmierzającego do utworzenia jednej
z najsilniejszych i najbardziej konkurencyjnych gospodarek na świecie2. Na tę decyzję
wpłynęła również ogólnoświatowa tendencja społeczno-ekonomiczna polegająca na coraz
większym znaczeniu wiedzy w procesach rozwoju gospodarczego (w tym podmiotów
z sektora MSP). Tendencja ta określona została mianem Gospodarki Opartej na Wiedzy
(GOW)3. Jedną z głównych gałęzi Strategii Lizbońskiej były wytyczne dotyczące kształtu
funkcjonowania przedsiębiorstw w nowej, nakreślonej przez ten dokument jakości.
Ważniejszym postulatem było umożliwienie rozwoju przedsiębiorstwa dzięki zwiększeniu jego
konkurencyjności na rynku. Twórcy strategii wyszli z założenia, że wzrost konkurencyjności
firmy będzie sprzyjał jej rozwojowi4.
Celem

niniejszego

artykułu

jest

zaprezentowanie

wybranych

instrumentów

finansowych polegających na wspieraniu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
w latach 2007-2013.

Ukończone uczelnie: Uniwersytet Zielonogórski (lic) oraz Uniwersytet im. Adam Mickiewicza w Poznaniu
(mgr).
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R. Moreno, V. Royuela, E. Vayá, Monitoring the Lisbon Strategy’s Targets, “INVESTIGACIONES
REGIONALES - Journal of REGIONAL RESEARCH” 2005, Issue 7, s. 157-158.
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J. Babiak, Wiedza a innowacyjność we współczesnej gospodarce, [w:] Fundusze Europejskie a innowacyjność
polskiej gospodarki, pod. red. J. Babiaka, Warszawa 2008, s. 17; K. Birch, V. Mykhnenko, Lisbonizing versus
financializing Europe? The Lisbon Agenda and the (un)making of the European knowledge-based economy,
“Environment and Planning C: Government and Policy” 2014, Vol. 32, Issue 1, s. 108-110.
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E. Latoszek, Konkurencyjność sektora małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Finansowanie MSP w Polsce ze
środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw, pod. red. E. Latoszek,
Warszawa 2008, s. 38.
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Rozwój konkurencyjności sektora MSP a GOW
W publikacji Ewy Latoszek, dotyczącej sektora małych i średnich przedsiębiorstw została
zaprezentowana tendencja kreowania trwałego wzrostu produkcji mającego na celu
wytworzenie produktów o wysokiej jakości. Jako przyczynę tego zjawiska autorka podaje
wzrost znaczenia nowych technik i technologii w procesach produkcyjnych małych i średnich
przedsiębiorstw. To z kolei pozwala na rozwój firmy oraz silniejszą jej pozycję rynkową5.
Ważnymi czynnikami determinującymi rozwój konkurencyjności sektora MSP
w Polsce są: wprowadzenie ułatwień podatkowych skierowanych do podmiotów, które
inwestują swoje środki w badania naukowe oraz utworzenie funduszu (jednego bądź kilku)
zajmującego się pomocą publiczną skierowaną do przedsiębiorstw, które chcą podnosić jakość
swojej produkcji wykorzystując do tego nowinki technologiczne6. To wszystko mieści się
w zakresie tzw. GOW, którą definiuje się jako wzrost znaczenia innowacyjności
w działalności gospodarczej i wyraża w czterech płaszczyznach:
•

produktowych,

•

procesowych,

•

organizacyjnych,

•

marketingowych.

Innowacje stają się zatem coraz silniejszym motorem rozwoju gospodarczego zastępując
zasoby wytwórcze7.
Odwołując się do dokumentacji programowej, zajmującej się przyznawaniem
dofinansowań dla sektora MSP w Polsce na lata 2007-2013 można wyróżnić następujące
programy: 16 RPO, PO Infrastruktura i Środowisko, PO Rozwój Polski Wschodniej (tylko pięć
województw – lubelskie, podkarpackie, warmińsko – mazurskie, podlaskie, świętokrzyskie),
PO Kapitał Ludzki, Innowacyjna Gospodarka8.

VII Program Ramowy
Przechodząc do opisu poszczególnych programów, na szczególną uwagę zasługuje
VII Ramowy, będący narzędziem realizacji i kontroli postanowień Strategii Lizbońskiej.
Program został uruchomiony w dniu 1 stycznia 2007 roku. Do jego głównych zadań należało

5

Ibidem.
Ibidem, s. 38-39.
7
J. Babiak, op. cit., s. 16-17.
8
I. Zawiślańska, Finansowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce z funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej w latach 2007-2013, [w:] Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik
wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw, pod. red. E. Latoszek, Warszawa 2008, s.178.
6
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wspieranie i finansowanie przedsięwzięć naukowych mających na celu podnoszenie
konkurencyjności gospodarczej (m.in. konkurencyjności sektora MSP) w oparciu o badania
technologiczne i naukowe.
Budżet programu zapisanego na lata 2007-2013 wynosił 54 mld euro i stanowił kwotę
wyższą w stosunku do poprzedzającego go programu o blisko 60%. Implikuje to wzrost
znaczenia innowacji technologicznych w rozwoju gospodarki oraz zwiększenie roli czynników
związanych z wiedzą. Jednym ze wskazań Unii Europejskiej w kontekście tak znaczącego
wzrostu środków przyznanych na badania naukowe było ustanowienie 3% PKB na wydatki
w sektor badań naukowych9.
Krzysztof Hajder w swoim opracowaniu stwierdził, że VII Program Ramowy był dużym
udoskonaleniem w stosunku do programu poprzedzającego jego działalność. Odnosi się to
przede wszystkim do zagadnień związanych z kierunkami humanistycznymi oraz
społeczno – ekonomicznymi. W latach 2007-2013 została wydzielona specjalna pula pieniędzy,
która miała realizować badania naukowe związane właśnie z tymi obszarami. Składały się na
to takie działania jak wzrost zatrudnienia, przyspieszenie dynamiki rozwoju gospodarczego,
poprawa konkurencyjności a także realizacji celów związanych ze spójnością społeczną,
kulturową, edukacyjną, ekologiczną a także problemów związanych z demografią Unii
Europejskiej10.
Tworząc strukturę programu, kierowano się chęcią wspierania współpracy pomiędzy
narodami europejskimi w obszarach badań i rozwoju technologicznego. Silną potrzebą była
również inicjatywa Rady Europejskiej, aby zwiększyć dynamikę i jakość badań naukowych
prowadzonych przez ośrodki naukowe w celu zwiększenia innowacyjności gospodarki
europejskiej jako całości. Program miał również zwiększać/poprawiać kapitał ludzki,
co wyrażało się w poszerzeniu oferty szkoleniowej, dostępie do badań naukowych, korzystaniu
z efektów tychże badań, rozwijaniu kariery naukowej, zwiększeniu relacji pomiędzy światem
nauki a społeczeństwem oraz upowszechnianiu efektów badań naukowych finansowanych
ze środków publicznych11.
VII Program Ramowy został zaopatrzony w mechanizm, którego celem było zachęcenie
inwestorów w inicjowanie procesów badawczych. Chodzi tu o współpracę z Europejskim

K. Hajder, VII Program Ramowy jako szansa poprawy konkurencyjności polskiej i europejskiej gospodarki,
[w:] Fundusze Europejskie a innowacyjność polskiej gospodarki, pod. red. J. Babiaka, Warszawa 2008, s. 28-29.
10
Ibidem.
11
http://www.europrojekty.com/index.php?option=com_content&task=view&id=423&Itemid=41 , 27.12.2010 r.
9
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Bankiem Inwestycyjnym. Mechanizm ten miał na celu zmniejszenie ryzyka w zakresie
udzielanych kredytów na cele objęte w strukturze programowej programu wspólnotowego12.
Pion projektu stanowiły cztery programy szczegółowe, jeden dotyczący energii
atomowej oraz działalności Wspólnotowego Centrum Badawczego.
Głównym
ponadnarodowej

celem

programu

współpracy

Cooperation

naukowo-badawczej

(Współpraca)
zawartej

w

było

wspomaganie

dziesięciu

obszarach

tematycznych: zdrowie, bezpieczeństwo, żywność, rolnictwo i biotechnologia, przestrzeń
kosmiczna, technologie komunikacyjne i informacyjne, nauki społeczno – ekonomiczne
i humanistyczne, nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne,
transport (w tym aeronautyka), energia, środowisko. Ogólnikowa definicja celów została
wymuszona tym, że w trakcie realizowania programu zmieniała się rzeczywistość co w
konsekwencji ułatwiało późniejszą adaptację tychże celów już do nowej rzeczywistości.
Podczas przygotowań do każdego obszaru tematycznego następowało uszczegółowienie celów
w ramach tzw. Programu Pracy (Work Program). Badania naukowe przy Cooperation
prowadzone były przez małe i średnie przedsiębiorstwa, ośrodki akademickie, jednostki
przemysłowe, jednostki samorządowe, prywatnych badaczy. Specyfika programu pozwalała
również na sfinansowanie inicjatywy z krajów trzecich13.
Wracając do kwestii uszczegółowienia tematów zawartych w Cooperation warto
odnotować, że były one precyzowane we współpracy z wyspecjalizowanymi do tego
instytucjami. Proces ten ma również swoje fundamenty w ciągłej obserwacji rynku oraz zmian
jego cech i specyfiki14.
Z kolei w kontekście sektora małych i średnich przedsiębiorstw znalazł się zapis
programowy mówiący o potrzebie zwiększenia udziału w/wym. sektora gospodarki
do 15% środków finansowych (dotyczy opisywanego okresu 2007-2013)15.
Program ten miał duże znaczenie dla całego VII Programu Ramowego, ponieważ
na jego realizację przeznaczono blisko 32 mld euro, co stanowi prawie 60% całości środków
przewidzianych w ramach projektu16.
Drugim z programów szczegółowych, był program Ideas (Pomysły). Polegał on
na realizacji interdyscyplinarnych oraz ryzykownych projektów badawczych. Europejska Rada
ds. Badań Naukowych (European Research Council - ERC) określała i koordynowała wszystkie

12

K. Hajder, op. cit., s. 30.
http://www.europrojekty.com/index.php?option=com_content&task=view&id=423&Itemid=41 , 27.12.2010r.
14
http://cordis.europa.eu/fp7/cooperation/home_pl.html , 27.12.2010r.
15
K. Hajder, op. cit., s. 32.
16
Ibidem.
13
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projekty związane z tym obszarem17. Na budżet programu składało się 15% całości środków
co w rozliczeniu daje około 7,5 mld euro. W przeciwieństwie do pozostały programów
na wyróżnienie zasługuje fakt, że granty przyznawano bezpośrednio dla naukowców,
a nie jak w przypadku innych projektów, instytucjom. To również sami naukowcy określali
obszary badawcze programu Ideas18.
Kolejnym instrumentem finansowym był program People (Ludzie). Na jego realizację
przeznaczono około 10% całości środków (4,7 mld euro). Głównym zadaniem projektu
był wzrost konkurencyjności poprzez ilościowy i jakościowy wzrost kapitału ludzkiego
w sektorze badań naukowych. Program ten doskonale nadawał się do wykorzystania jego
elementów w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. W szczególności związane z tym
były dwie z pięciu akcji działania programu. Jedną z nich było początkowe kształcenie
naukowców, którzy mieli za zadanie zwiększenie mobilności zawodowej młodych naukowców
oraz umożliwienie im dołączenia do istniejących zespołów badawczych. W tym wypadku
preferowane były projekty, które były we współpracy z przedsiębiorstwami (letnie szkoły,
konferencje, seminaria, kursy zawodowe). Z kolei drugi z obszarów, ukierunkowany na małe i
średnie przedsiębiorstwa, dotyczył współpracy pomiędzy przemysłem a środowiskiem
akademickim. Projekty realizowane były w oparciu o wymianę technologii pomiędzy oboma
środowiskami

oraz

wspieranie

partnerstwa

w

zakresie

badań

technologicznych.

Warunkiem zawarcia takiego partnerstwa było uczestniczenie w wymianie pracowników
naukowych i przedsiębiorstw przy zachowaniu wymogu włączenia się w projekt dwóch
różnych instytucji z dwóch różnych obszarów i z podziałem na państwa członkowskie oraz
stowarzyszone19.
Ostatnim elementem VII Programu Ramowego był moduł Capacities (Możliwości),
na który przeznaczono około 8% całości środków tj. około 4 mld euro. W skład jego celów
wchodziły badania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, budowanie społeczeństwa
opartego na wiedzy oraz koordynację w zakresie polityki badawczej20.

Regionalne programy operacyjne
RPO przeznaczały średnio 30% swoich środków na wsparcie przedsiębiorczości w regionie.
Wyszczególnieni zostali beneficjenci zarówno mikro, mali jak i średni przedsiębiorcy,
a także instytucje otoczenia biznesu. Z funduszy pochodzących z poszczególnych RPO
17

http://www.europrojekty.com/index.php?option=com_content&task=view&id=423&Itemid=41 , 27.12.2010r.
K. Hajder, op. cit., s. 32-33.
19
Ibidem.
20
http://cordis.europa.eu/fp7/capacities/home_pl.html , 27.12.2010r.
18
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przedsiębiorcy mogli liczyć na różnego rodzaju udogodnienia. W ich skład wchodziły takie
opcje jak dostęp do poręczeń w przypadku kredytów (na cele związane ze zwiększaniem
poziomu innowacyjności w przedsiębiorstwie), mikropożyczek a także specjalistyczna pomoc
doradcza dla przedsiębiorstw21.
RPO promowały również próby zwiększania wykorzystania w sektorach prywatnym
technik informacyjno – komunikacyjnych, które w rezultacie zwiększały dostępność usług
i

zasobów

informacyjnych

gospodarstwach

domowych

i

przedsiębiorstwach 22.

Programy te ukierunkowane były również na współpracę i wymianę informacji, w tym nowych
technologii i innowacji, zachodzącymi pomiędzy jednostkami biznesu a jednostkami otoczenia
biznesu, w tym ośrodkami naukowymi.
PO Kapitał Ludzki
PO Kapitał Ludzki skierowany był przede wszystkim do osób chcących założyć działalność
gospodarczą. Na lata 2007-2013 przeznaczono blisko 400 mln euro dla osób chcących założyć
własną firmę. Głównym działaniem PO KL, które zostało zdefiniowane w tym zakresie,
to działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia23. Jego celem
była promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych
miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości
i samozatrudnienia24.
Program realizował szeroką listę przykładowych projektów, w których mogły brać
udział przedsiębiorcy rozpoczynający swoją działalność gospodarczą. Pierwszym z nich był
projekt dotyczący wspierania spółdzielni socjalnych i mikroprzedsiębiorstw25. W jego myśl
wchodziły dwa rodzaje wsparcia: doradcze i materialne (finansowe). Pierwsze dotyczyło
umożliwienia nabycia wiedzy oraz informacji niezbędnej do rozpoczęcia działalności
gospodarczej. Drugie z kolei polegało na finansowym wsparciu w wysokości 40 tys. zł
lub 20 tys. zł w zależności od okoliczności rozpoczęcia działalności. Istniała również trzecia
forma pomocy w tym projekcie, która łączyła w sobie elementy pierwszego i drugiego.
Dotyczyła wsparcia finansowego, wypłacanego od pół do roku po rozpoczęciu działalności
połączonego z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniem dofinansowania26.
I. Zawiślańska, op. cit., s. 179.
Ibidem.
23
Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Narodowa Strategia
Spójności, Warszawa 2008, s. 185.
24
Zob. Ibidem.
25
R. Kasprzak, Fundusze Unijne. Szansa na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, Gliwice 2009, s. 18.
26
Szczegółowy Opis…, op. cit., s. 186-187.
21
22
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Kolejnymi typami projektów realizowanych w opisywanym działaniu były wspomniane
już

promocja

przedsiębiorczości

wspomagana

przez

kampanie

promocyjne

oraz

rozpowszechnianie dobrych praktyk z obszarze rozwoju przedsiębiorczości27.
Obok priorytetu VI należałoby wymienić priorytet VII, który dotyczył promocji
integracji

społecznej.

W

jej

strukturę

wpisane

były

trzy

działania.

Pierwsze

7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, zakładało rozwijanie form integracji
społecznej oraz budowanie możliwości dla osób wykluczonych dostępu do instytucji
społecznych.
Innym działaniami, z których korzystać mogli przedsiębiorcy z sektora małych
i średnich firm były działania priorytetu II, które miały na celu poprawę konkurencyjności
tychże podmiotów za pomocą działania 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki oraz
2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjnego kadr28.
W myśl pierwszego chodziło o podnoszenie i doskonalenie kwalifikacji pracowników
i przedsiębiorców do wymagań gospodarki opartej na wiedzy. Z kolei drugie polegało
na umożliwieniu poprawy usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu i instytucje
szkoleniowe dla rozpoczynających działalność biznesową oraz przedsiębiorców.
Analiza PO KL dotyczy wybranych projektów w poddziałaniach w/wym. działań.
Pierwsze poddziałanie działania 2.1 (2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach)
umożliwiało przedsiębiorcom oraz pracownikom firm podjęcie studiów podyplomowych
na

dostosowanych

do

potrzeb

małych

i

średnich

przedsiębiorstw

kierunkach.

Poddziałanie umożliwiało również uczestnictwo w projektach otwartych i zamkniętych
dotyczących szkoleń oraz doradztwa dla pracowników przedsiębiorstw29.
Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności było z kolei szansą dla przedsiębiorców
w zakresie poprawy organizacji pracy, form świadczenia pracy, zarządzania zmianą
gospodarczą, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz promocji podnoszenia kwalifikacji
zawodowych. W skład ostatniego poddziałania (2.1.3 – Wsparcie systemowe na rzecz
zwiększania zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw) wchodziły projekty
o charakterze szkoleniowym i doradczym w zakresie luk kompetencyjnych pracowników,
szkoleń e-learninogwych, określania zawodu przyszłości itd.30. Działanie 2.2 skierowane było
do instytucji, które zajmują się poprawą i rozwojem przedsiębiorczości. Do ich dyspozycji
przygotowane zostały dwa poddziałania: 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez
27

Ibidem.
I. Zawiślańska, op. cit., s. 189.
29
Szczegółowy Opis…, op. cit., s. 55-56.
30
Ibidem, s. 58.
28
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instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności oraz 2.2.2 Poprawa jakości
świadczonych usług szkoleniowych31.
W priorytecie VIII PO KL była mowa o współpracy pomiędzy sektorem firm
i przedsiębiorstw a szkołami wyższymi. Autorzy programu tworząc ten priorytet skupiali się
głównie na transferze wiedzy pomiędzy tymi dwoma obszarami. W tym wypadku przedmiotem
programu był specjalny fundusz stypendialny dla doktorantów z kierunków, których znaczenie
z perspektywy rozwoju regionu było duże32.
Oprócz tego, beneficjenci mogli liczyć na różnego typu staże oraz szkolenia
dla pracowników naukowych w przedsiębiorstwach oraz pracowników przedsiębiorstw
w jednostkach naukowych33. Podobny wydźwięk miał program szczegółowy VII Programu
Ramowego – People.
Dodatkowymi korzyściami płynącymi z założeń VIII priorytetu to możliwość uzyskania
szkoleń

oraz

pomocy

doradczej

przez

studentów,

absolwentów,

doktorantów

i innych pracowników naukowych, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą.
W myśl zapisów programowych, rozwijana była koncepcja Regionalnych Strategii Innowacji
oraz promocja działalności gospodarczej w której występował związek uczelni wyższych
i przemysłu. Chodziło przede wszystkim o firmy typu spin off czy jednostki powstałe
w wyniku oderwania się od większej instytucji bądź przedsiębiorstwa w celu otworzenia
własnej innowacyjności)34.
Głównym przesłaniem płynącym z projektów z VIII priorytetu był rozwój
konkurencyjności regionu w oparciu o wzrost znaczenia przedsiębiorczości oraz dostosowanie
profilu wykonywanej działalności do potrzeb strategii rozwoju regionu. Wsparcie dotyczyło
więc przedsiębiorstw przechodzących fazę restrukturyzacji wewnętrznej oraz zmieniających
swój charakter i profil35. Całość środków przeznaczona na ten cel wynosiła 1 588 497 612 euro
z czego środków krajowych było 238 271 942 euro36.

31

Ibidem, s. 64.
I. Zawiślańska, op. cit., s. 190-191.
33
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007, s. 191.
34
I. Zawiślańska, op. cit.
35
J. Babiak, Wzrost innowacyjności polskiej gospodarki dzięki Programowi Operacyjnemu Kapitał Ludzki, [w:]
Fundusze europejskie a innowacyjność polskiej gospodarki, pod. red. J. Babiaka, Warszawa 2008, s. 188.
36
I. Zawiślańska, op. cit.
32
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Tabela nr 1. Podział środków (w mln euro) na poszczególne priorytety Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-2013
Priorytety

Ogółem

Środki
wspólnotowe

Środki krajowe

I. Zatrudnienie i
integracja
społeczna
II. Rozwój
zasobów ludzkich
i potencjału
adaptacyjnego
przedsiębiorstw
oraz poprawa
stanu zdrowia
osób pracujących
III. Wysoka
jakość systemu
oświaty
IV. Szkolnictwo
wyższe i nauka
V. Dobre
rządzenie
VI. Rynek pracy
otwarty dla
wszystkich
VII. Promocja
integracji
społecznej
VIII. Regionalne
kadry gospodarki
IX. Rozwój
kształcenia i
kompetencji w
regionach
X. Pomoc
techniczna
Ogółem

506 189,40

430 260,90

75 928,40

Podział na
priorytety (dane
w %)
4,43

778 011,90

661 310,10

116 701,70

6,81

1 006 236,30

855 300,10

150 935,40

8,81

960 366,80

816 311,80

144 055,00

8,41

610 854,10

519 225,90

91 628,10

5,35

2 256 929,20

1 918 389,80

338 539,40

19,76

1 552 906,10

1 319 970,10

232 935, 90

13,60

1 588 479,60

1 350 207,60

238 271,90

13,91

1 703 425,40

1 447 911,60

255 513,80

14,92

456 808,30

388 287,00

65 521,20

4,00

11 420 207,00

9 707 176,00

1 713 031,00

100,00

Opracowane na podstawie: J. Babiak, Wzrost innowacyjności polskiej gospodarki dzięki Programowi
Operacyjnemu Kapitał Ludzki, [w:] Fundusze europejskie a innowacyjność polskiej gospodarki,
pod. red. J. Babiaka, Warszawa 2008, s. 191.
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PO Innowacyjna Gospodarka
W kwestii gospodarki polskiej, przed przeanalizowaniem Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka (w kontekście rozwoju sektora MSP) należałoby dokonać
charakterystyki i oceny innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Mierzona standardowymi
miernikami (nakłady oraz liczba innowacyjnych firm, ilość środków przeznaczanych
na B+R) pokazuje, że poziom jej rozwoju był stosunkowo niski biorąc pod uwagę osiągnięcia
krajów należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju37.
Jakub Zamojski podał kilka przyczyn takiego stanu rzeczy. Należały do nich bariery
ekonomiczne, w ramach których na uwagę zasługują: zbyt duże ryzyko finansowe operacji
związanych z wprowadzaniem innowacyjności w przedsiębiorstwach, brak funduszy
na wprowadzanie innowacji, brak odpowiedniej oferty ośrodków naukowych, zaniedbanie
finansowe sektora B+R czy też brak dostępu do wiedzy i informacji dotyczących rynków zbytu,
technologii, patentów itp.38.
Innym typem barier uniemożliwiających rozwój innowacyjności w sektorze
przedsiębiorczości były bariery społeczne. W ich strukturę wpisywały się takie zjawiska jak:
braki wykwalifikowanych kadr, aspekty demograficzne (starzenie się społeczeństwa),
słabe zainteresowanie w podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu studiów technicznych
i ścisłych na polskich uczelniach, emigracji specjalistów oraz siły roboczej do innych krajów39.
W tym miejscu warto napisać o źródłach innowacyjności w przedsiębiorstwach.
Wyróżniamy wewnętrzne i zewnętrzne źródła innowacji. Na te pierwsze składają się takie
elementy jak wiedza i doświadczenie kadry, zarządzanie informacjami oraz zasobami, badania
i rozwój oraz zakres posiadanych technologii. Z kolei zewnętrzne źródła to jednostki badawcze
i naukowe, odbiorcy, dostawcy itp.
Badanie wykonane przez Aleksandra Żołnierskiego pokazało, że przedsiębiorcy nie
zdawali sobie wówczas sprawy z możliwości wykorzystania pracowników bądź też instytucji
zewnętrznych w procesach rozwoju innowacyjności. Ukazało się, że nie są oni w stanie
lub też nie chcą do końca wykorzystać w pełni zasobów, którymi dysponują lub mogą
dysponować40. Inne badanie pokazało, że przedsiębiorcy raczej nie zwracali uwagi
na motywację swoich pracowników w związku z realizowanym aktualnie projektem.

37

J. Zamojski, Rola Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, [w:] Fundusze europejskie
a innowacyjność polskiej gospodarki, pod. red. J. Babiaka, Warszawa 2008, s. 164.
38
Ibidem.
39
Ibidem.
40
A. Żołnierski, Potencjał innowacyjny polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw, Warszawa 2005,
s. 30.
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Większe znaczenie miał dla nich ekonomiczny wynik projektu oraz ryzyko jego porażki.
Przedsiębiorcy nie wypowiadali się też pozytywnie, w kontekście budowania firmy
z wizerunkiem jednostki innowacyjnej, w perspektywie udziału pracowników w szkoleniach,
podnoszenia ich kwalifikacji41.
Przechodząc do opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
ważnych pod kątem rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw, w pierwszej kolejności
zostaną przedstawione cele tego programu. Celem nadrzędnym był rozwój gospodarki oparty
o innowacyjne przedsiębiorstwa. Aby tego dokonać zostało przyjętych kilka celów ogólnych:
wzrost konkurencyjności polskiej nauki, zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym,
zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy,
zwiększanie

udziału

innowacyjnych

produktów

polskiej

gospodarki

w

rynku

międzynarodowym, wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych
w gospodarce42.
Strategia działania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zakładała
wspieranie innowacyjnych działań przedsiębiorców w zakresie rozwoju prac B+R, inwestycji,
szkoleń służących do realizacji tych inwestycji. Efektem końcowym miało być stworzenie
lepszego miejsca dla przedsiębiorstw na rynku europejskim.
Dodatkowo wsparcie z PO IG liczyć mogły również instytucje otoczenia biznesu
(podobnie jak w przypadku PO KL). Miało to ułatwić transfer, tworzenie oraz wdrażanie
nowych

rozwiązań

technologicznych

oraz

organizacyjnych

w

przedsiębiorstwach.

Ze wsparcia korzystać mogły jednostki naukowe zajmujące się wprowadzaniem nowych
rozwiązań innowacyjnych, których potrzebować mogli przedsiębiorcy w rozwoju ich firm
a także wszystkie inne instytucje, których działalność i profil sprzyjał rozwojowi
innowacyjności w gospodarce43.
Podobnie jak w przypadku VII programu ramowego oraz Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki wsparciem zostały objęte również te projekty i inicjatywy, które były efektem
współpracy jednostek sektora przedsiębiorczości i nauki (instytucje otoczenia biznesu).
W tym wypadku celem była możliwość przyśpieszenia wprowadzania nowych rozwiązań
innowacyjnych dla gospodarki jak i poszczególnych jej elementów jak i możliwości tworzenia
wspólnych projektów przez jednych i drugich.

41

Ibidem, s. 31.
Skrócony opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Narodowe Strategiczne Ramy
Odniesienia na lata 2007-2013, Warszawa 2009, s. 5.
43
Ibidem.
42
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PO IG umożliwiał również wsparcie dla tych działań, które dotyczyły umocnienia
powiązań międzynarodowych polskiej gospodarki. Aspekt ten działał w dwóch kierunkach:
zbudowanie silnej pozycji polskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej oraz
przyciągnięcie do polskich nowych, innowacyjnych inwestycji, które w konsekwencji staną się
przyczyną dla lepszych miejsc pracy44.
Na koniec prezentacji ogólnych celów PO IG warto odnieść się do kwestii budowy
społeczeństwa informacyjnego45. W tym zakresie rozwijano kierunki działań zmierzające
do zwiększenia roli usług elektronicznych oraz tych usług, które miały umożliwiać rozwój
realizowania procesów biznesowych drogami elektronicznymi. Miało to usprawnić
komunikację pomiędzy podmiotami administracji publicznej a przedsiębiorcami w Polsce
a także, jak podaje szczegółowy opis priorytetów PO IG „uzupełnieniem tego wsparcia będzie
przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” co interpretować można jako dostęp do tego typu
usług większej ilości odbiorców46.
Realizacja działań w myśl tego programu odbywała się za pomocą ośmiu priorytetów
oraz dziewiątego, Pomoc Techniczna47.
Program został podzielony na dziewięć osi priorytetowych, których nazwy przedstawia
tabela poniżej (Tabela nr 2).
Tabela 2. Alokacja środków przyznawanych w ramach PO IG (Dane w %)
Numer osi priorytetowej

Nazwa osi priorytetowej

Procentowy udział osi we
wsparciu w ramach PO IG

Oś priorytetowa 1

Badania i rozwój

13

nowoczesnych technologii
Oś priorytetowa 2
Oś priorytetowa 3
Oś priorytetowa 4
Oś priorytetowa 5
Oś priorytetowa 6
Oś priorytetowa 7

Infrastruktura sfery B+R
Kapitał dla innowacji
Inwestycje w innowacyjne
przedsięwzięcia
Dyfuzja innowacji
Polska gospodarka na rynku
międzynarodowym
Społeczeństwo informacyjne –
budowa elektronicznej
administracji

44

Ibidem.
J. Zamojski, op. cit., s. 169.
46
Szczegółowy opis priorytetów Programy Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, op. cit.
47
Ibidem.
45
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Oś priorytetowa 8
Oś priorytetowa 9

Społeczeństwo informacyjne –
zwiększenie innowacyjności
Pomoc techniczna
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15
3

Opracowanie własne na podstawie: I. Zawiślańska, op. cit., s. 183.

Jak podaje Izabela Zawiślańska, z PO IG korzystały różne grupy beneficjentów.
Wygląda to następująco48:
•

przedsiębiorcy (również Ci z MSP) – 45,80%,

•

jednostki badawczo – naukowe – 23,05%,

•

jednostki administracji centralnej i obywatele – 16,96%,

•

instytucje otoczenia biznesu i ich sieci powiązań – 10,80%.
Z perspektywy rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw najważniejsze

dla nich priorytety to49:
•

Priorytet 3 – Kapitał dla innowacji,

•

Priorytet 4 – Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia,

•

Priorytet 5 – Dyfuzja innowacji,

•

Priorytet 6 – Polska gospodarka na rynku międzynarodowym.
Rozpoczynając analizę priorytetów pod kątem rodzajów realizowanych projektów,

na uwagę zasługują działania priorytetu 3. Pierwszym działaniem było działanie
3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej, które wspierać miało wszystkie projekty oraz
inicjatywy dążące do realizacji pomysłów z utworzeniem innowacyjnego przedsiębiorstwa.
Wspierane były również inicjatywy, polegające na inwestycjach w nowopowstałe
przedsiębiorstwo. Celem tego działania było stworzenie w Polsce bazy jak największej ilości
przedsiębiorstw funkcjonujących w oparciu o innowacyjne rozwiązania (zarówno
technologiczne i organizacyjne). Kolejne było działanie 3.2 Wspieranie funduszy kapitału
podwyższonego ryzyka. Jego głównym celem było umożliwienie dostępu dla małych
i średnich firm do innych dróg finansowania działalności. Szczególnym zainteresowaniem
cieszyły się przedsiębiorstwa we wczesnej fazie rozwoju innowacyjności lub te,
które prowadziły działalność B+R.

48
49

I. Zawiślańska, op. cit., s. 183.
Ibidem.
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Projekty realizowane w tym działaniu były finansowane dwupoziomowo50:
•

I poziom: projekt indywidualny Krajowego Funduszu Kapitałowego (KFK) – polegać
on miał na wspieraniu funduszy kapitału podwyższonego ryzyka, które inwestowały
swoje środki w MSP, we wczesnej fazie rozwoju przedsiębiorstw.

•

II poziom: wspierające same projekty kapitału podwyższonego ryzyka do KFK –
fundusze kapitałowe, które korzystały bezpośrednio z pomocy udzielonej przez
Krajowy Fundusz Kapitałowy, realizować musiały projekty zgodnie z wytycznymi
Ministra
w

Gospodarki.

instrumenty

Pomoc

kapitałowe,

KFK

realizowana

refundacje

części

była
kosztów

poprzez

inwestycje

funduszu

kapitału

podwyższonego ryzyka51. Beneficjentami mogli być przedsiębiorcy jak i fundusze
kapitałowe52.
Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP był ostatnim
działaniem w ramach priorytetu. Jego celem było ułatwienie inicjacji współpracy pomiędzy
podmiotami rynku inwestorów prywatnych a przedsiębiorcami w celu ułatwienia transferu
środków na innowacyjne rozwiązania. Działanie zostało podzielone na dwa poddziałania:
3.3.1 Wsparcie dla IOB (Instytucje Otoczenia Biznesu) oraz poddziałanie 3.3.2 – Wsparcie dla
MSP. W ramach pierwszego poddziałania realizowana była pomoc w oparciu o następujące
przykładowe projekty53:
a) Kojarzenie przedsiębiorców wraz z inwestorami w celu uzyskania zewnętrznych
źródeł finansowania (charakter udziałowy),
b) Szkolenia, seminaria, doradztwo dla prywatnych inwestorów w zakresie
inwestowania, w szczególności w udziały przedsiębiorstw,
c) Organizacja bazy wymiany doświadczeń w zakresie inwestowania w MSP,
dla obecnych i potencjalnych przedsiębiorców,
d) Rozwój i wspieranie powstawania nowych sieci inwestorów, w szczególności
aniołów biznesu,
e) Inicjowanie współpracy pomiędzy sieciami inwestorów prywatnych, również
sieciami aniołów biznesu a innymi instytucjami jak np. inkubatorami
przedsiębiorczości, funduszami podwyższonego ryzyka,

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, op. cit., s. 45-51.
Ibidem.
52
J. Zamojski, op. cit., s. 171.
53
Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, op. cit., s. 56.
50
51
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f) Budowanie świadomości w zakresie usług i korzyści oferowanych przez sieci
inwestorów prywatnych poprzez działania promocyjne i informacyjne,
g) Przygotowywanie wśród przedsiębiorców (obecnych i potencjalnych) gotować
do inwestycji przez prywatnych inwestorów w zakresie umiejętnej prezentacji
swojej działalności oraz szkolenia w zakresie zewnętrznego finansowania
działalności gospodarczej.
Z kolei poddziałanie 3.3.2 składało się z platformy projektów dotyczących głównie
usług doradczych, szkoleniowych, służących przygotowaniu przedsiębiorcy w zakresie
dokumentacji i innych czynności niezbędnych do pozyskania inwestora dla swojej firmy.
Przechodząc do kolejnego priorytetu (Priorytet 4), jego charakterystyka zostanie
rozpoczęta od działania 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Jego zasadniczym celem
była poprawa poziomu innowacyjności firm poprzez wsparcie wdrożeń wyników prac B+R,
które realizowano w ramach działania 1.4 priorytetu 1 oraz tych prac B+R, które były wynikiem
programu „Inicjatywa Technologiczna I”54. W ramach tego działania pomocą zostały objęte
projekty inwestycyjne wraz z doradztwem (kupno środków trwałych a także wartości prawnych
i niematerialnych), które wiązać się miały z wdrażaniem wyników prac B+R realizowanych w
ramach w/w działania priorytetu 1 lub też programu „Inicjatywa Technologiczna I”.
Z kolei drugie działanie tego priorytetu o nazwie 4.2 Stymulowanie działalności B+R
przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego. Jego celem było
wzmacnianie pozycji przedsiębiorstw, które prowadziły działalność B+R. Przyczyniało się to
do zwiększenia wykorzystania wzornictwa przemysłowego i użytkowego jako przewagi
konkurencyjnej nad innymi przedsiębiorstwami. W ramach działania 4.2 składano wnioski
o następującej specyfice: projekty zmierzały do przekształcenia profilu przedsiębiorców do
CBR. W ramach tego działania można było dokonać zakupu środków trwałych i
niematerialnych a także pakietów doradczych i szkoleniowych służących poprawie i rozwojowi
innowacyjności w przedsiębiorstwie55.
Dodatkowo w ramach tego działania autorzy programu wyróżnili również inne typy
projektów, które mogły uzyskać dofinansowanie. W skład tego wchodziły pomoc
w kontekście stworzenia nowego wzoru przemysłowego i wdrożenia go do produkcji.
Wiązały się z tym również takie aspekty jak zakup niezbędnych pakietów szkoleniowych
i informacyjnych wiążących się z wprowadzaniem nowych wzorów przemysłowych
do produkcji.
54
55

Ibidem.
Ibidem.
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elementem

struktury

jest

działanie

4.3

Kredyt
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technologiczny,

które wspierało wdrażanie nowych innowacji technologicznych przez przedsiębiorców
w kontekście rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw56. Autorzy programu
wyróżnili następujące przykłady projektów, które uzyskiwały wsparcie w ramach działania
4.357:
•

wdrożenie własnej lub nabytej technologii i rozpoczęcie sprzedaży produktów w oparciu
o tę technologię,

•

wdrożenie usług i procesów o podobnym przeznaczeniu jak w przypadku w/w produktów.
Działanie 4.4 dotyczyło nowych inwestycji o wysokim potencjale innowacyjnym.

Celem tego działania było wspieranie przedsiębiorstw produkcyjnych oraz usługowych,
które wyrażały chęć rozpoczęcia nowych inwestycji w rozwój swojej innowacyjności.
Wyróżniono kilka typów projektów, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w tym
zakresie. Należały do nich: projekty inwestycyjne w zakresie zakupu i wdrożenia nowych
rozwiązań technologicznych (warunki są dokładnie opisane w Szczegółowym opisie
priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka) oraz nowe rozwiązania
marketingowe lub organizacyjne58.
Działanie 4.5 jako jedyne działanie tego priorytetu podzielone było na dwa
poddziałania. Pierwsze z nich - 4.5.1 – Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym, zaś
drugie 4.5.2 – Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych. Samo działanie miało celu
poprawienie konkurencyjności przedsiębiorstw zatrudniających dużą liczbę osób oraz wzrost
poziomu innowacyjności w gospodarce.
W przypadku poddziałania 4.5.1 projekty mogły mieć charakter inwestycji zakładającej
wdrożenie lub zakup rozwiązań technologicznych na określonych warunkach (opis tego
zawarty w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka). Z kolei poddziałanie 4.5.2 obejmuje59:
•

Inwestycje polegające na zakupie odpowiednich elementów służących w perspektywie
czasu do utworzenia lub rozbudowy:
o Centrów

IT

(zarządzanie

aplikacjami,

optymalizacja

produktu,

oprogramowania),

56

J. Zamojski, op. cit., s. 172.
I. Zawiślińska, op. cit., s. 184-185.
58
Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, op. cit., s. 74.
59
Ibidem, s. 78
57
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o Centrów usług wspólnych (księgowość, zarządzanie zasobami ludzkimi, logistyka,
administracja, zaplecza bankowe i ubezpieczeniowe).
•

b) Inne inwestycje prowadzące do rozwijania centrów rozwojowo- badawczych
na określonych warunkach60.
Kolejnym priorytetem PO IG ważnym pod kątem rozwoju małych i średnich

przedsiębiorstw był priorytet 5 o nazwie Dyfuzja innowacji, który miał za zadanie zwiększenie
powiązań kooperacyjnych o charakterze ponadregionalnym, w szczególności uwzględniając
w to inwestycje i doradztwo przyczyniające się do łatwiejszego transferowanie wiedzą
i innowacjami pomiędzy współpracującymi ze sobą podmiotami61.
Pierwszym działaniem Priorytetu 5 było działanie 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań
kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, którego udzielał wsparcia dla rozwoju
powiązań pomiędzy instytucjami przedsiębiorczości a instytucjami otoczenia biznesu, tak aby
zwiększyć pozycję konkurencyjną przedsiębiorstw. W myśl tego można było składać
następujące projekty62:
a) zakup środków trwałych oraz wartości prawny i niematerialnych bezpośrednio
powiązanych z nową inwestycją,
b) zakup ogólnodostępnej infrastruktury badawczej,
c) doradztwo w kontekście sporządzania planów rozwijania i ekspansji powiązań,
d) promocję powiązań służącą umacnianiu współpracy oraz pozyskiwaniu nowych
podmiotów do współpracy w ramach powiązania,
e) zarządzanie zapleczem technicznym powiązania,
f) organizowanie szkoleń w celu wspierania procesu dzielenia się wiedzą
oraz tworzenie sieci powiązań pomiędzy członkami powiązania,
g) organizowanie na szczeblu krajowym jak i międzynarodowym warsztatów
oraz

konferencji

informacyjnych

dotyczących

działalności

powiązań

kooperacyjnych z udziałem ludzi posiadających wiedzę w tym temacie,
h) w ramach powiązania kooperacyjnego, umożliwianie studentom oraz pracownikom
naukowym odbywania stażów oraz praktyk w instytucjach przedsiębiorczości.
Kontynuując charakterystykę Priorytetu 5 pod kątem projektów i celów w zakresie
rozwoju przedsiębiorstw przejdę do omówienia działania 5.2 – Wspieranie instytucji otoczenia
biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym.

I. Zawiślińska, op. cit., s. 185.
J. Zamojski, op. cit., s. 172.
62
Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, op. cit., s. 84.
60
61
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Jego celem było ułatwienie dostępu do usług biznesowych przedsiębiorcom na terenie całej
Polski, tak aby umożliwić im prowadzenie działalności innowacyjnej.
Wśród przykładowych projektów można wyróżnić63:
a) wsparcie dla inicjatyw nowego wzornictwa przemysłowego,
b) wsparcie dla stworzenia jednostki koordynującej sieć (swoisty sekretariat sieci),
c) dofinansowanie dla inicjatyw zakładających przygotowanie i rozwój usług, które
będą miały charakter proinnowacyjny (Szczegółowy opis priorytetów PO IG
wskazuje tutaj na takie aspekty jak szkolenia, usług doradczych, poszukiwań
partnerów), które będą wpływać na rozwój innowacyjności firm prowadzących
działalność w Polsce,
d) wsparcie dla tworzenia systemu informatycznego, który będzie obejmował
informacje dotyczące nowych innowacji.
Kolejnym działaniem było działanie 5.3 - Wspieranie ośrodków innowacyjności, który
rozwijał te ośrodki na terenach o wysokim potencjale rozwoju tak aby zwiększyć i ułatwić
dostęp dla przedsiębiorców i naukowców do nowych innowacji. Autorzy programu wyróżnili
kilka przykładowych projektów64:
a) doradztwo w kontekście ustalenia strategii działalności ośrodka, która będzie
uwzględniała potrzeby przedsiębiorców,
b) wspieranie inwestycji, które wiążą się z rozwojem ośrodka,
c) wspieranie promocji ośrodka pod kątem przyciągania do swojej działalności
przedsiębiorców oraz naukowców.
Ostatnim działaniem Priorytetu 5 jest działanie 5.4 Zarządzanie własnością
intelektualną. Jego celem było poprawienie funkcjonowania rynku innowacji oraz
przepływania rozwiązań innowacyjnych. Samo działanie było podzielone na dwa poddziałania:
5.4.1

Wsparcie

na

uzyskanie/realizację

ochrony

własności

przemysłowej

oraz

5.4.2 – Popularyzacja wiedzy w zakresie własności intelektualnej.
Na koniec prezentacji priorytetów Programy Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
zaprezentuję najważniejsze aspekty 6 Priorytetu, które dotyczyły rozwoju małych i średnich
przedsiębiorstw. Priorytet ten nazywał się polska gospodarka na rynku międzynarodowym.
Jego głównym celem było stworzenie wizerunku Polski jako atrakcyjnego partnera
handlowego,

63
64

ciekawego

pod

względem

Ibidem, s. 88-89.
Ibidem, s. 94.
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handlowych65. Odbywało się to za pomocą takich instrumentów jak promowanie polskiej marki
za granicą, umacnianie kontaktów zagranicznych, promocja sprzedaży na Jednolitym Rynku
Wewnętrznym, stworzenie i rozwijanie systemu obsługi inwestora wraz z uzupełnieniem
dotyczącym promocji Polski jako ciekawego miejsca turystycznego 66.
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FINANCIAL INSTRUMENTS FOR SMES IN POLAND (2007-2013)
Summary: The purpose of this article is to present financial instruments supporting small and medium
enterprises in Poland in 2007-2013.
Keywords: Small and medium enterprises, financial instruments.

99

Gospodarka i społeczeństwo XXI wieku
Kielce 2018

100

Aleksandra Kultys1

ŚLAD EKOLOGICZNY – IDEA I MECHANIZMY NA PRZYKŁADZIE
PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE (Aleksandra Kultys)
Streszczenie: Głównym celem rozdziału jest poznanie mechanizmów wskaźnika śladu ekologicznego.
Teza, jaką postawiono w rozdziale brzmi następująco: „ślad ekologiczny” stanowi skuteczne narzędzie
w ocenie wdrażania koncepcji zrównoważonego rozwoju w gospodarce, a także pozwala
na porównywanie państw między sobą. Teza została potwierdzona z wykorzystaniem metody analizy
śladu ekologicznego, pojemności środowiskowej oraz rezerw i deficytów ekologicznych w państwach
członkowskich UE w latach 2005-2014. Wykazano także, że UE pozostaje dłużnikiem ekologicznym
świata. Przy pisaniu rozdziału korzystano z publikacji na temat śladu ekologicznego, zrównoważonego
rozwoju oraz danych Global Footprint Network.
Słowa kluczowe: Ślad ekologiczny, ekologizacja gospodarki, rozwój zrównoważony, Unia Europejska.

Wstęp
W czasach, kiedy rozwój zrównoważony leży u podstaw rozwoju gospodarczego państw Unii
Europejskiej (poprzez uwzględnienie go m.in. w Traktacie z Maastricht), istotnym wydaje się
próba jego zmierzenia. Pomiar taki pozwoli na stwierdzenie czy idea zrównoważonego rozwoju
ma wymiar wyłącznie teoretyczny, czy też znajduje praktyczne odzwierciedlenie
w gospodarce. Jednym z mierników zrównoważonego rozwoju jest tzw. „ślad ekologiczny”,
który w jednostkach fizycznych określa pozytywne, bądź negatywne oddziaływanie danych
państw na środowisko. Tym samym miernik ten pozwala na usystematyzowanie pozycji państw
względem siebie, a także umożliwia ocenę zmian ekologicznych zachodzących w gospodarce.
Celem rozdziału jest poznanie mechanizmów śladu ekologicznego, przedstawienie
argumentów do jego obliczania oraz określenie sposobów wyliczeń poszczególnych jego
składowych. Dodatkowym celem rozdziału jest poznanie struktury państw członkowskich Unii
Europejskiej (UE) w podziale na wierzycieli i dłużników ekologicznych. Analiza państw
członkowskich UE zostanie dokonana w oparciu o dane Global Footprint Network, organizacji,
która cyklicznie publikuje wyniki wskaźnika śladu ekologicznego.
Rozdział prezentuje również odpowiedź na pytanie, czy Unia Europejska jako całość
charakteryzuje się deficytem ekologicznym i jak wynik ten prezentuje się na tle świata?
Przeanalizowana zostanie sytuacja ekologiczna UE (poprawa/pogorszenie) w kontekście śladu
ekologicznego występującego pomiędzy krajami „starej Unii”, a krajami, które przystąpiły
do UE po 2003r.
mgr, doktorantka w katedrze Polityki Przemysłowej i Ekologicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym
w Krakowie.
1
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Ślad ekologiczny – idea i mechanizm
Zmieniające się warunki, w których działa gospodarka tzn.: czynniki demograficzne
(zwiększająca się liczba ludności), uwarunkowania społeczno-kulturowe, przyrodnicze
i technologiczne2, wpłynęły na wzrost znaczenia koncepcji zrównoważonego rozwoju3,
gospodarki zielonej4 oraz jej ekologizacji.
Poprzez ideę zrównoważonego rozwoju należy rozumieć rozwój gospodarczy,
gwarantujący równoczesną poprawę życia społeczeństwa teraźniejszego i przyszłego wraz
z ochroną środowiska naturalnego. Koncepcja ta jest rozwijana na szczeblu międzynarodowym,
krajowymi oraz regionalnym. W Unii Europejskiej koncepcja zrównoważonego rozwoju
znajduje swoje umocowanie m.in. w Traktacie z Maastricht5, zaś w Polsce zrównoważony
rozwój

gwarantowany

jest

przez

Art.

5

Konstytucji6.

Uwzględnienie

koncepcji

zrównoważonego rozwoju w podstawowych aktach prawnych przekłada się na zmiany
w obszarze gospodarczym państw i tym samym ekologizację gospodarki.
Poprzez ekologizację gospodarki należy rozumieć ogół działań, które mają na celu
doprowadzenie do zmian strukturalnych w obrębie całej gospodarki, jak poszczególnych
jej gałęzi. Jej celem jest zmniejszenie zużycia surowców naturalnych oraz ograniczenie
wytwarzania śmieci i emisji zanieczyszczeń. Ekologizacja gospodarki opiera się na:
1) kreacji i obserwacji rynków;
2) integracji działań i kooperacji z innymi politykami
3) stymulacji proekologicznych zmian rynku
4) świadomego zaprzestania działań degradujących środowisko7.
Obserwację rynków ułatwiają tzw. mierniki zrównoważonego rozwoju, które pozwalają
na ocenę sytuacji ekologicznej poszczególnych państwa, a także na porównywanie państw
i regionów między sobą. Mierniki te równocześnie stymulują do zmian prośrodowiskowych,
tym samym przyczyniając się do ekologizacji gospodarki.
Mierniki zrównoważonego rozwoju charakteryzują się dużą różnorodnością.
Są to m.in. wskaźniki dotyczące: emisji gazów cieplarnianych, emisji zanieczyszczeń
2

M. Burchard-Dziubińska, Zielona gospodarka jako nowy obszar zainteresowania ekonomii, IX Kongres
Ekonomistów Polskich: Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych, Polskie
Towarzystwo Ekonomiczne.
3
G. Halkos, Environment and Sustainable Development, “MPRA Paper” 2018, No. 86490.
4
A. Heshmati, An Empirical Survey of the Ramifications of a Green Economy, “International Journal of Green
Economics” 2018, Vol. 12(1).
5
Traktat o Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE nr C 115 z 9.5.2008 r. z późn. zm.
6
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. z 2006r. nr 78, poz. 483, z późn. zm.
7
J. Famielec, Ekologizacja jako paradygmat rozwoju społeczno-gospodarczego [w:] M. Kożuch red.,
Ekologizacja gospodarki, Wyd. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2015.
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do powietrza, bezpośrednich nakładów materiałowych dla minerałów i paliw kopalnych, zmian
pokrycia ziemi, poboru wody powierzchniowej i podziemnej, wytwarzania odpadów, poprawy
energetycznej samochodów i urządzeń domowych. Wskaźnikiem prezentowanym w tym
rozdziale jest wskaźnik śladu ekologicznego8.
Wskaźnik ten, w przeciwieństwie do wskaźników ekonomicznych, które są wyrażone
w jednostkach pieniężnych, został wyrażony w jednostkach fizycznych, co ma wpływać
na lepsze ujęcie presji wywieranej na środowisko. W oparciu o różnorodne sposoby
użytkowania środowiska powstało kilka typów śladu ekologicznego, które razem składają się
na ogólny wskaźnik. Do najczęściej obliczanych wskaźników należy „ślad węglowy”
(carbon footprint)9. Do pozostałych wskaźników można zaliczyć mierniki wynikające z10:
•

uprawy roślin,

•

hodowli zwierząt

•

rybołówstwa

•

uprawy lasu na surowiec

•

zabudowy terenu.

Zgodnie z metodologią Ecological Footprint Atlas do obliczenia śladu ekologicznego
przyjmuje się następujący wzór11:
𝐸𝐹 =

𝑃
∗ 𝑌𝐹 ∗ 𝐸𝑄𝐹
𝑌𝑛

gdzie: EF - ślad ekologiczny, P - produkcja/emisja zanieczyszczeń na rok, Yn - średnia krajowej
produkcji/emisji zanieczyszczeń, YF - iloraz Y i światowej średniej produkcji/emisji zanieczyszczeń,
EQF - ekwiwalent terenu wykorzystanego do produkcji/emisji zanieczyszczeń.

Charakter wskaźnika „ślad ekologiczny” motywuje do zwrócenia uwagi na koncepcję
„pojemności środowiska”, która może być rozumiana dwojako. Może być to dostępny
do zamieszkania teren, wykorzystany przede wszystkim do wytwarzania żywności, i/lub innych
produktów potrzebnych ludności. Zgodnie z drugą definicją, jest to zdolność środowiska
do pochłaniania zanieczyszczeń12.

B. Jaros, Pomiar zrównoważonej energii, Optimum, Studia Ekonomiczne, 2014, nr 3 (69), 176-177.
J. Śleszyński, Footprinting, czyli mierzenie śladu pozostawionego w środowisku, Optimum, Studia Ekonomiczne,
2016, nr 1 (79), 56-73.
10
Working Guidebook to the National Footprint Accounts, https://www.footprintnetwork.org/content/uploads
/2018/05/2018-National-Footprint-Accounts-Guidebook.pdf, (15.11.2018).
11
L. Kłos, Ślad ekologiczny jako nieekonomiczny miernik jakości życia społeczeństwa, Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2014, nr 166, s. 67-77.
12
J. Śleszyński, Footprinting, czyli mierzenie śladu pozostawionego w środowisku, Optimum, Studia
Ekonomiczne, 2016, nr 1 (79), 56-73.
8
9
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Pojemność dla środowiska jest obliczana wg wzoru:
𝐵𝐶 = 𝐴 ∗ 𝑌𝐹 ∗ 𝐸𝑄𝐹
Gdzie: BC - pojemność środowiska, A - teren dostępny dla danego typu użytkowania terenu, EDF ekwiwalent terenu wykorzystanego do produkcji/emisji zanieczyszczeń.

Bazując na pojęciach śladu ekologicznego i pojemności środowiskowej, można
obliczyć wielkość rezerwy, bądź deficytu środowiska dla danego kraju, bądź regionu.
Opisuje to następujący wzór13:
𝐵𝑅 = 𝐵𝐶 − 𝐸𝐹
Gdzie: BR – rezerwa środowiskowa/deficyt środowiskowy, BC – pojemność środowiska,
EF – ślad ekologiczny.

Z pojęciami rezerwy i deficytu ekologicznego wiążą się definicje wierzyciela,
bądź dłużnika ekologicznego. Jeżeli dane państwo charakteryzuje się deficytem
środowiskowym, to jest dłużnikiem ekologicznym innych państw. Oznacza to, że wykorzystuje
ono zasoby, które zostały pozyskane w drodze handlu, upłynnienia regionalnych zasobów
naturalnych, bądź poprzez emisję zanieczyszczeń np. do atmosfery. W przeciwnym przypadku,
czyli w sytuacji, gdy państwo charakteryzuje się rezerwą ekologiczną, kraj jest wierzycielem
ekologicznym i wykorzystuje mniej zasobów naturalnych, bądź emituje mniej zanieczyszczeń,
niż środowisko tego państwa jest w stanie pochłonąć14.
Analiza wyników państw członkowskich Unii Europejskiej
Analizie zostało poddanych 27 państw, będących członkami

Unii

Europejskiej.

Analiza dotyczy lat 2005-2014. Pogrubione liczby w tabeli 1 (przedstawiającej ślad
ekologiczny) i tabeli 2 (zdolność środowiskowa) przedstawiają wartości znajdujące się powyżej
średniej UE.

13

Ecological Footprint Atlas 2010, https://www.footprintnetwork.org/content/images/uploads/Ecological_
Footprint_Atlas_2010.pdf (15.11.2018).
14
Working Guidebook to the National Footprint Accounts, https://www.footprintnetwork.org/content/uploads
/2018/05/2018-National-Footprint-Accounts-Guidebook.pdf, (15.11.2018).
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Tabela 9. Ślad ekologiczny państw członkowskich Unii Europejskiej w latach 2005-2014
[gha na osobę]
Kraj
Austria
Belgia
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Grecja

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 średnia
6,2 6,4 6,4 6,4 5,9 6,2 6,5 6,0 6,0 5,9
6,2
7,6 7,7 7,7 7,5 7,1 7,2 6,9 7,2 7,1 6,7
7,3
3,7 4,1 4,0 4,5 3,5 3,5 3,5 3,4 3,2 3,2
3,7
4,3 4,6 4,6 4,8 4,2 4,0 4,1 4,0 3,9 3,6
4,2
5,6 5,6 5,7 5,8 5,3 5,2 4,7 4,1 3,3 3,3
4,9
5,6
7,1
7,0
6,1
4,7
4,3

6,0
7,2
6,8
6,7
5,2
5,4

Hiszpania
5,8 5,9 6,0 5,6 4,7 4,5 4,2 3,8 4,0 3,8
Holandia
6,8 7,0 7,0 7,1 5,7 6,5 6,3 6,4 5,6 5,9
Litwa
4,6 4,8 5,1 5,1 4,5 4,9 5,2 5,4 5,1 5,8
Luksemburg 15,3 14,8 13,8 15,0 13,6 15,1 14,6 13,4 13,1 12,3
Łotwa
5,2 5,7 6,4 4,7 4,4 4,2 4,9 4,8 5,1 5,6
Malta
5,8 6,3 6,1 6,4 5,5 5,3 5,0 5,1 4,7 4,9

4,8
6,4
5,1
14,1
5,1
5,5

Niemcy
Polska
Portugalia
Rumunia
Słowacja
Słowenia

6,1
8,2
7,3
7,9
5,4
6,1

5,2
4,4
4,7
3,4
4,7
5,4

6,4
7,9
8,0
7,3
5,5
6,3

5,5
4,5
4,6
3,3
4,6
5,7

6,4
8,0
7,9
7,4
5,6
6,6

5,5
4,9
4,6
3,1
5,2
6,0

6,4
7,7
6,6
7,5
5,7
6,1

5,4
4,9
4,5
3,5
5,5
5,8

5,6
6,8
6,1
6,3
5,3
5,8

5,1
4,6
4,4
2,9
4,6
4,9

6,2
6,8
6,1
6,6
5,3
5,3

5,4
4,8
4,5
2,9
4,6
5,1

6,1
6,4
5,7
6,2
5,0
4,9

5,3
4,8
4,0
3,1
5,2
5,2

5,3
6,2
6,9
5,9
5,0
4,5

5,5
6,4
6,1
6,3
4,8
4,1

5,2
4,5
3,7
2,8
4,2
4,9

5,2
4,3
3,7
2,7
4,5
4,7

5,0
4,4
3,7
2,8
4,2
4,7

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

Szwecja
8,5 5,5 7,0 6,3 5,4 6,7 6,7 6,3
Węgry
4,3 4,1 3,6 4,2 3,4 3,1 3,5 2,9
W. Brytania
6,1 6,2 6,2 6,0 5,9 5,4 5,0 4,9
Włochy
5,8 5,9 5,8 5,4 5,0 5,3 5,2 4,6
UE
6,1 6,1 6,2 6,1 5,4 5,6 5,5 5,2
Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://data.footprintnetwork.org/#/

6,1
3,3
4,9
4,4
5,1

6,6
3,6
4,8
4,3
5,2

6,5
3,6
5,6
5,2
5,6

Luksemburg odciska największy ślad ekologiczny na środowisko, jednak co ważne –
jego ślad ekologiczny wykazuje tendencję spadkową. Najbardziej ograniczony ślad
ekologiczny dotyczy Cypru (-41%), Hiszpanii (-34%) oraz Grecji (-30%). W całej UE znalazły
się 3 kraje, które w trakcie tych 10 lat zwiększyły swój ślad ekologiczny. Są to: Litwa, Łotwa
i Polska.
Tabela 2 prezentuje pojemność środowiskową krajów UE. Wyższą zdolnością
środowiskową charakteryzują się kraje: Dania, Estonia, Finlandia i Szwecja.

104

Gospodarka i społeczeństwo XXI wieku
Kielce 2018

105

Tabela 10. Pojemność środowiska w krajach członkowskich UE w latach 2005-2014
[gha na osobę]
Kraj
Austria
Belgia
Bułgaria
Chorwacja
Cypr

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 średnia
3,1 3,1 3,1 3,2 3,1 3,0 3,1 2,9 2,9 3,0
3,1
1,0 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9
0,9
2,5 2,6 2,2 2,9 2,8 3,1 3,0 2,9 3,2 3,3
2,8
2,8 2,8 2,8 3,0 3,0 2,9 2,9 2,9 3,1 3,0
2,9
0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2
0,3

Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Grecja

2,6 2,5 2,6 2,6 2,6 2,5 2,6 2,4 2,5 2,7
4,6 4,4 4,4 4,5 4,7 4,5 4,3 4,4 4,3 4,4
9,1 9,0 9,4 9,3 9,3 9,2 9,3 9,5 9,5 9,7
13,7 13,6 13,6 13,5 13,4 13,1 13,1 12,9 13,0 12,9
2,8 2,8 2,7 2,8 2,9 2,8 2,7 2,7 2,6 2,7
1,7 1,6 1,5 1,6 1,6 1,6 1,5 1,6 1,4 1,6

2,5
4,5
9,3
13,3
2,8
1,6

Hiszpania
Holandia
Litwa
Luksemburg
Łotwa
Malta

1,2
0,9
3,5
1,7
6,7
0,7

1,4
0,9
3,1
1,7
6,7
0,7

1,6
0,9
3,7
1,6
7,1
0,6

1,5
0,9
3,9
1,7
7,2
0,7

1,3
0,9
4,1
1,6
7,3
0,6

1,4
0,9
3,8
1,5
7,3
0,6

1,4
0,9
4,0
1,4
7,3
0,6

1,2
0,9
4,7
1,4
7,9
0,6

1,5
0,9
4,6
1,4
7,9
0,6

1,3
0,9
5,0
1,4
8,0
0,6

1,4
0,9
4,1
1,6
7,3
0,6

Niemcy
Polska
Portugalia
Rumunia
Słowacja
Słowenia

1,8
2,0
1,2
2,5
2,9
2,4

1,7
1,8
1,3
2,4
2,8
2,3

1,7
2,0
1,2
1,9
2,8
2,3

1,8
2,0
1,3
2,5
3,0
2,3

1,8
2,1
1,3
2,4
2,8
2,3

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

1,6
1,9
1,2
2,7
2,8
2,3

1,7
2,0
1,2
2,3
2,6
2,3

1,7
1,9
1,3
2,8
2,7
2,2

1,8
2,1
1,3
2,9
3,0
2,3

1,7
2,0
1,3
2,5
2,8
2,3

Szwecja
10,6 10,4 10,4 10,3 10,2 10,0 9,9 9,9
Węgry
2,7 2,5 2,2 2,8 2,5 2,3 2,4 2,2
W.Brytania
1,3 1,3 1,2 1,2 1,3 1,2 1,2 1,2
Włochy
1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
UE
3,2 3,2 3,2 3,3 3,3 3,2 3,2 3,2
Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://data.footprintnetwork.org/#/

9,8
2,4
1,1
0,9
3,2

9,7
2,7
1,1
0,9
3,3

10,1
2,5
1,2
1,0
3,2

Grecja i Luksemburg, które posiadają duży ślad ekologiczny nie posiadają
wystarczającej zdolności środowiska i są wyraźnymi dłużnikami ekologicznymi. Z kolei Litwa
i Łotwa, które w tabeli 1 znajdowały się poniżej średniego śladu ekologicznego UE,
w tabeli 2 charakteryzują się wyższymi wskaźnikami na tle całej Unii. Największą poprawę
zdolności środowiska można zaobserwować na Litwie (147%), na Łotwie (126%),
w Bułgarii (82%) oraz w Estonii (60%). Największą degradacją tej zdolności charakteryzuje
się z kolei Szwecja (84%) oraz Finlandia (81%).
Tabela 3 przedstawia rezerwy bądź deficyty krajów UE, co pozwala określić,
czy dane państwo jest dłużnikiem, czy wierzycielem ekologicznym. Pogrubione dane oznaczają
wynik powyżej 0, tzn., że określone państwo w danym roku posiadało rezerwę ekologiczną.
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Jak można zauważyć, zdecydowana większość państw była dłużnikami ekologicznymi,
czyli zużywała więcej zasobów naturalnych niż była w stanie wygenerować.
Tabela 11. Rezerwa/deficyt ekologiczny państw członkowskich UE w latach 2004-2014
[gha na osobę]
Kraj
Austria
Belgia
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 średnia
-3,0 -3,4 -3,3 -3,3 -2,8 -3,2 -3,4 -3,0 -3,1 -2,9
-3,1
-6,7 -6,7 -6,7 -6,6 -6,1 -6,2 -6,0 -6,3 -6,2 -5,8
-6,3
-1,2 -1,6 -1,8 -1,6 -0,7 -0,4 -0,5 -0,5 0,1 0,2
-0,8
-1,5
-5,3
-3,5
-3,6
1,8
5,8

-1,7
-5,2
-3,9
-3,5
1,0
6,3

-1,9
-5,4
-3,9
-3,5
1,5
6,2

-1,8
-5,5
-3,8
-3,3
2,7
5,9

-1,2
-5,0
-3,1
-2,1
3,2
7,1

-1,1
-4,9
-3,7
-2,3
3,1
6,5

-1,2
-4,4
-3,5
-2,1
3,5
6,9

-1,1
-3,8
-3,0
-1,9
2,5
7,1

-0,8
-3,0
-3,0
-2,1
3,4
6,6

-0,6
-3,1
-2,9
-2,7
2,8
6,8

-1,3
-4,6
-3,4
-2,7
2,6
6,5

-2,6 -2,7 -2,9 -2,8 -2,4 -2,4 -2,4 -2,2 -2,2 -2,0
-4,4 -4,7 -5,0 -4,5 -4,2 -3,7 -3,4 -2,9 -2,7 -2,7
-4,5 -4,5 -4,4 -4,1 -3,4 -3,1 -2,8 -2,6 -2,5 -2,5
-5,9 -6,1 -6,2 -6,2 -4,7 -5,6 -5,4 -5,5 -4,8 -5,1
-1,1 -1,7 -1,4 -1,3 -0,4 -1,1 -1,2 -0,7 -0,5 -0,8
Luksemburg 13,6 13,1 12,2 13,3 12,0 13,5 13,2 12,0 11,6 10,9
Łotwa
1,5 1,0 0,7 2,5 2,9 3,1 2,5 3,0 2,7 2,4
Malta
-5,1 -5,6 -5,5 -5,8 -4,9 -4,7 -4,4 -4,5 -4,1 -4,3

-2,5
-3,8
-3,4
-5,6
-1,0

Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Litwa

Niemcy
Polska
Portugalia
Rumunia
Słowacja
Słowenia

-3,4
-2,4
-3,5
-0,9
-1,8
-3,1

-3,7
-2,7
-3,3
-0,9
-1,8
-3,4

-3,8
-2,9
-3,4
-1,2
-2,4
-3,7

-3,6
-2,9
-3,2
-1,0
-2,5
-3,5

-3,3
-2,6
-3,1
-0,6
-1,7
-2,7

-3,7
-2,8
-3,2
-0,4
-1,9
-2,8

-3,7
-2,8
-2,8
-0,4
-2,4
-2,9

-12,6
2,2
-4,9

-3,5
-2,5
-2,5
-0,5
-1,6
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0,1
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-3,5
-2,6
-3,0
-0,6
-1,9
-3,0

Szwecja
2,1 4,8 3,4 4,0 4,8 3,3 3,2 3,6
Węgry
-1,7 -1,6 -1,4 -1,4 -0,9 -0,9 -1,1 -0,8
W. Brytania -4,9 -5,0 -5,0 -4,8 -4,6 -4,2 -3,8 -3,7
Włochy
-4,7 -4,8 -4,8 -4,4 -4,1 -4,4 -4,2 -3,7
UE
-2,9 -2,9 -3,0 -2,8 -2,2 -2,4 -2,3 -2,0
Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://data.footprintnetwork.org/#/
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Do wierzycieli ekologicznych (zgodnie z przewidywaniami) można zaliczyć:
Estonię, Finlandię, Łotwę oraz Szwecję, czyli kraje, które cechowały się wysokim poziomem
pojemności środowiska oraz relatywnie niskim wskaźnikiem śladu ekologicznego.
Litwa i Dania są zaś dłużnikami ekologicznymi pomimo większej pojemności na tle innych
krajów UE. Największymi wierzycielami są Szwecja oraz Finlandia, co jednak może ulec
zmianie w późniejszych latach biorąc pod uwagę malejącą pojemność tych krajów.
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Do największych dłużników UE można zaliczyć Luksemburg, którego deficyt ekologiczny
przekracza w poszczególnych latach nawet 13 gha na osobę.
Analizując ogólną sytuację całej Unii Europejskiej wyraźnie widać, że pozostaje ona
dłużnikiem ekologicznym, co prezentuje wykres 1.
Wykres 2. Rezerwa środowiskowa Unii Europejskiej w latach 2005-2014 [gha na osobę]
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://data.footprintnetwork.org/#/

Należy jednak zaznaczyć, że o ile pojemność środowiskowa pozostaje w gruncie rzeczy
niezmienna, o tyle ślad ekologiczny UE ma tendencję spadkową, dzięki czemu występujący
deficyt ekologiczny stopniowo ulega zmniejszeniu.
Wykres 3. Rezerwa środowiskowa świata w latach 2004-2015 [gha na osobę]
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://data.footprintnetwork.org/#/

Trend malejący, który można zaobserwować analizując wykres śladu ekologicznego
w UE, nie charakteryzuje jednak śladu ekologicznego na całym świecie. W przypadku całego
świata (wykres 2) zarówno pojemność środowiskowa, jak ślad ekologiczny charakteryzują się
stosunkowo stabilnym neutralnym trendem. Należy zaznaczyć, że pomimo niezmniejszania się
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deficytu ekologicznego świata, pozostaje on wciąż mniejszy od deficytu samej Unii
Europejskiej, co oznacza, iż UE jest ekologicznym dłużnikiem w stosunku do pozostałych
obszarów globu.
Zakończenie
W wyniku przeprowadzonej analizy, opartej o wskaźnik śladu ekologicznego, można
stwierdzić, iż największym dłużnikiem ekologicznym całej Unii Europejskiej jest Luksemburg,
zaś największym wierzycielem ekologicznym jest Finlandia. Prawie wszystkie państwa
członkowskie (w tym Luksemburg) charakteryzują się tendencją spadkową śladu
ekologicznego, za wyjątkiem 3 krajów (Polska, Litwa, Łotwa), które przystąpiły do UE
po 2003r. Wskazywać to może na powiązanie śladu ekologicznego z rozwojem gospodarczym
tych

krajów.

Zdolność

ekologiczna

całej

UE

pozostała

niezmienna,

aczkolwiek

zaobserwowano zmiany w obrębie poszczególnych państw.
Z przeprowadzonej analizy można wywnioskować, iż w celu zmniejszenia tego deficytu
(bądź uzyskania rezerwy ekologicznej) najprostszym sposobem jest ograniczenie śladu
ekologicznego. Spowodowane może to być faktem, że zmiana np. sposobów produkcji
przekłada się na wyraźne doraźne efekty, zaś zmiana pojemności środowiskowej jest bardziej
długofalowa. Nie oznacza jednak, że zmiana zdolności środowiskowej nie jest możliwa o czym
świadczą spektakularne efekty w tym względzie, krajów takich jak: Litwa, Łotwa, Bułgaria
i Estonia. Należy także pamiętać, że pojemność środowiskowa nie jest dana raz na zawsze
i może ulec degradacji, tak jak to następuje w Finlandii i Szwecji.
Przeprowadzona analiza pozwala stwierdzić, iż wskaźnik śladu ekologicznego
(wraz z występującymi pomocniczo wartościami w postaci pojemności środowiskowej,
rezerwy i deficytu ekologicznego) pozwala na skuteczne porównywanie państw pomiędzy
sobą. Pomiar śladu ekologicznego potwierdza także tezę, że rozwój zrównoważony znajduje
swoje odzwierciedlenie w gospodarce. Deficyt ekologiczny UE wciąż występuje w znacznym
stopniu, jednak ulega on systematycznemu zmniejszeniu, co można zawdzięczać ekologizacji
gospodarki.
Bibliografia
1. Burchard-Dziubińska M., Zielona gospodarka jako nowy obszar zainteresowania
ekonomii, IX Kongres Ekonomistów Polskich: Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać
naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

108

Gospodarka i społeczeństwo XXI wieku
Kielce 2018

109

2. Ecological Footprint Atlas 2010, https://www.footprintnetwork.org/content/images/
uploads/Ecological_Footprint_Atlas_2010.pdf (15.11.2018).
3. Famielec J., Ekologizacja jako paradygmat rozwoju społeczno-gospodarczego
[w:] red. Kożuch M., Ekologizacja gospodarki, Wyd. Fundacja Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2015.
4. Halkos G., Environment and Sustainable Development, “MPRA Paper” 2018,
No. 86490.
5. Heshmati A., An Empirical Survey of the Ramifications of a Green Economy,
“International Journal of Green Economics” 2018, Vol. 12(1).
6. http://data.footprintnetwork.org/#/
7. Jaros B., Pomiar zrównoważonej konsumpcji, Optimum, Studia Ekonomiczne, 2014,
nr 3 (69), 176-177.
8. Kłos L., Ślad ekologiczny jako nieekonomiczny miernik jakości życia społeczeństwa,
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2014, nr 166.
9. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. z 2006r. nr 78,
poz. 483, z późn. zm.
10. Śleszyński J., Footprinting, czyli mierzenie śladu pozostawionego w środowisku,
Optimum, Studia Ekonomiczne, 2016, nr 1 (79), 56-73.
11. Traktat o Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE nr C 115 z 9.5.2008 r. z późn. zm.
12. Working Guidebook to the National Footprint Accounts, https://www.footprintne
twork.org/content/uploads/2018/05/2018-National-Footprint-Accounts-Guidebook.pdf
(15.11.2018).
ECOLOGICAL FOOTPRINT - IDEA AND MECHANISMS ON THE EXAMPLE OF EU
MEMBER STATES
Summary : The main goal of the article is to learn about the mechanisms of the ecological footprint
index. The thesis of the study is that the "ecological footprint" is an effective tool in assessing the
implementation of the concept of sustainable development in the economy, and allows for comparing
countries with each other. The method of the article is the analysis of ecological footprint, environmental
capacity as well as ecological reserves and deficits in the EU member states in the years 2005-2014.
While writing, the publications on ecological footprint, sustainable development and data published by
the Global Footprint Network were used. As a result of the analysis, it was confirmed that sustainable
development affects the economy mainly by reducing pollutant emissions. It has also been determined
that the EU remains an ecological debtor of the world.
Key words: Ecological footprint, green economy, sustainable development, European Union.
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Arkadiusz Łukaszów1

ODRA ALTERNATYWĄ NA KORKI AGLOMERACJI
WROCŁAWSKIEJ - TRAMWAJ WODNY (Arkadiusz Łukaszów)
Streszczenie: Autor podejmuje rozważania dotyczące problematyki reaktywacji tramwaju wodnego na
rzece Odrze w odniesieniu do aglomeracji miejskiej Wrocławia i miejscowości leżących w dorzeczu
górnej Odry. Reaktywacja transportu wodnego stanowi alternatywę dla zatorów komunikacyjnych na
wjazdowych arteriach drogowych prowadzących do miasta Wrocławia m.in. od strony wschodniej
obwodnicy. Niniejszy rozdział ma na celu zaprezentowanie możliwości rozwoju Wrocławskiego Węzła
Wodnego poprzez uruchomienie tramwaju wodnego. Autor podkreśla wykorzystanie tramwaju
wodnego nie jako środka komunikacyjnego przeznaczonego dla celów turystycznych, ale jako
alternatywnego środka transportu dla wszystkich uczestników życia społecznego miasta Wrocławia
i okolic.
Słowa kluczowe: Wrocławski Węzeł Wodny, tramwaj wodny, Odra, partnerstwo publiczno-prywatne.

Wstęp
Rzeki zawsze pełniły ważną role w przybrzeżnych miastach. Na przestrzeni historii miast,
relacje pomiędzy rzeką a miastem podlegały ewolucji od „przenikania” przez „wykluczenie”
do ponownego pojednania rzeki z miastem2. W ujęciu historycznym można wyróżnić kilka
funkcji rzek i terenów nadbrzeżnych wzajemnie się przenikających lub uzupełniających:
obronne, transportowe, handlowe, przemysłowe, użytkowe, rekreacyjne, turystyczne,
ekologiczne, identyfikacyjne, reprezentacyjne3.
Jednym z elementów a zarazem wyznacznikiem tożsamości konkretnego miejsca jest
woda. Rzeka zintegrowana z miastem niejednokrotnie ma swoje odzwierciedlenie
w krajobrazie. Wpisuje się ono nie tylko w samą strukturę miasta, ale także w życie społeczne
jego mieszkańców. Obecnie Wrocław na nowo odkrywa potencjał rzeki Odry.
Władze miasta w rzece upatrują źródło sukcesów gospodarczych oraz społecznych 4.
Położenie miasta Wrocławia nad Odrą ma znaczenie zarówno polityczne, jak i gospodarcze,
ponieważ łączy aglomerację miejską ze światem zewnętrznym 5. Z Odrą nierozerwalnie wiąże

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Instytut Nauk Administracyjnych,
Zakład Prawa Administracyjnego.
2
D. Muszyńska - Jeleszyńska, Ż. Marciniak, S. Wroński, Rzeka w mieście: polsko - niemieckie studium przypadku
[w:] Rzeka w mieście, red. J. Januszewski, Wrocław 2016, s. 23.
3
Ibidem, s. 23.
4
E. Kozłowska, Rekreacja z Odrą w tle na przykładzie Wrocławia, Nauka Przyroda Technologie, 2008, Tom 2,
Zeszyt 4, s. 2.
5
W. Ostrowski, Wprowadzenie do historii budowy miasta. Ludzie i środowisko. Oficyna Wydawnicza Politechniki
Warszawskiej, Warszawa 2001.
1
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transport i komunikacja, powodujące rozwój baz przemysłowych, jak również terenów
rekreacyjnych przy jej nabrzeżach.
Wrocławski Węzeł Wodny drogą ekologicznego transportu miejskiego
Pierwsza regulacja Odrynastąpiła w wyniku wzmożonego osadnictwa terenów Nadodrza
w wiekach XII i XIII. Po każdym większym konflikcie rzeka jednak zamierała, by ponownie
ze wzmożoną siłą się odradzać – odradzać się silniejszą i bardziej użyteczną6.
Niestety, nie zawsze takie odrodzenie przynosiło wymierne skutki. Przykładem może być
dzisiejszy stan rzeczy związany z problemami jakie dotykają rzekę, w szczególności
zaprzepaszczenie rozwoju transportu rzecznego na Wrocławskim Węźle Wodnym.
Obecnie coraz częściej składane są przez stronę rządową deklaracje poprawy
katastrofalnych warunków transportu rzecznego Odry. Kwestią interesującą dla przyszłych
działań dotyczących warunków Odrzańskiej Drogi Wodnej (ODW), która może doprowadzić
do poprawy warunków żeglowności rzeki może być analiza koncepcji programu
Wrocławskiego Węzła Wodnego, jak również Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia w części dotyczącej polityki rzecznej
przygotowanego przez Prezydenta miasta Wrocławia Rafała Dutkiewicza przy pomocy Biura
Rozwoju Wrocławia w 2018r.
Od czasu Traktatu wersalskiego status rzeki został uregulowany tylko w jednym akcie
normatywnym tj. w ustawie z dnia 6 lipca 2001r. o ustanowieniu programu wieloletniego
„Program dla Odry – 2006”7. Ustawowy program zakładał wyłącznie odbudowę parametrów
historycznych dotyczących nawigacji na rzece, jednakże założenia programu nie odwoływały
się

do

przedwojennych

koncepcji

podnoszenia

parametrów

nawigacyjnych

Odry.

Jednym z elementów Programu była modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego 8.
Przepis art. 2 powyższej ustawy w ramach Programu określał konkretne działania:
1) zbudowania systemu biernego i czynnego zabezpieczenia przeciwpowodziowego,
2) ochrony środowiska przyrodniczego i czystości wód,
3) usunięcia szkód powodziowych,
4) prewencyjnego zagospodarowania przestrzennego oraz renaturyzacji ekosystemów,
5) zwiększenia lesistości,
6) utrzymania i rozwoju żeglugi śródlądowej,
7) energetycznego wykorzystania rzek.
J. Pyś, Odra będzie żeglowna [w:] Rzeka w mieście, red. J. Januszewski, Wrocław 2016, s. 41.
Dz.U. z 2001, nr 98, poz. 1067 ze zm.
8
J. Pyś, op. cit., s. 46.
6
7
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R. Majewicz w artykule pt. „Wrocławski Węzeł Wodny koncepcja programu” wyróżnia
podstawowe zadania, które zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju pozwalają na
dokonanie adaptacji rzeki w celu przywrócenia żeglowności Odry nie tylko w celach
transportowych, turystycznych czy rekreacyjnych, ale również w celu uruchomienia transportu
pasażerskiego

tj.

z

jednej

strony

przeznaczonego

do

przewozu

wycieczek,

a z drugiej służącego do codziennej komunikacji mieszkańców umożliwiającej swobodne
przemieszczanie się np. do miejsca świadczenia pracy9. Wskazane zadania R. Majewicza
jednoznacznie pokrywają się z założeniami ww. ustawy z 2001r.
Wymienione w publikacji R. Majewicza zadania mają generalne znaczenie
dla uruchomienia na Wrocławskim Węźle Wodnym tramwaju wodnego. Warto jednak dokonać
pewnego rodzaju systematyzacji sprowadzając je do zadań sensu stricto i zadań sensu largo,
oczywiście w znaczeniu dwóch tych pojęć dla realizacji zadania uruchomienia Wrocławskiego
Tramwaju Wodnego (WTW).
Zadania, które zaliczyć można do grupy sensu stricto to m.in.:
•

odtworzyć i rozbudować bulwary odrzańskie (oraz wały), łączące je w ciągi
pieszo - rowerowe, dążyć do zapewnienia ciągłości promenad (rozwiązując problem
przejść pod mostami,

•

wykorzystać Odrę do transportu wewnątrzmiejskiego i tranzytowego, do żeglugi
turystycznej i rekreacyjnej, w szczegółowości Śródmiejskiego Węzła Wodnego,

•

znaleźć najlepszą formułę prawną dla eksploatacji wyremontowanej śluzy Piaskowej,
aby stale była dostępna dla małej żeglugi pasażerskiej,

•

wyjaśnić sprawę utrzymania dotychczasowego piętrzenia wód Odry na dolnym stopniu,
oceniając jego wpływ na infrastrukturę techniczną w strefie piętrzenia,

•

wyremontować awanporty: dolny i górny wyremontowanej śluzy Mieszczańskiej,
zagospodarować tereny wokół i otworzyć szlak wodny (historyczny i turystyczny),

•

opracować i podjąć szybką realizację programu zagospodarowania nieczynnych
i opuszczonych akwenów, głównie pod kątem obsługi tramwaju wodnego, rejsów
turystycznych grupowych zorganizowanych i niezorganizowanych, oswajania z rzeką
dzieci i młodzieży, rejsów motorowodnych, jachtowych, statków hotelowych,

•

tworzyć korzystne dla ruchu osobowego miejsca (porty, przystanie), jak i miejsca
przeładunków masowych i kontenerowych, rozwijając śródlądowy transport wodny
w ramach światowych trendów do pełnej integracji wszystkich rodzajów transportu,

9

R. Majewicz, Wrocławski Węzeł Wodny, Zielona Planeta 5 (50)/2003, s. 23 i nast.
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wprowadzić

Odrę

-

jej

drogi

wodne,

infrastrukturę,

zabytki

113

techniki

-

do przewodników polskich i europejskich,
•

powiększyć przepustowość WWW, m.in. przez wycinanie zadrzewień i zakrzaczeń,
poszerzyć wąskich przekrojów przepływu wód powodziowych,
Natomiast w grupie w znaczeniu szerokim (sensu largo) dla projektu Wrocławskiego

Tramwaju Wodnego ująć należałoby następujące zadania:
•

wykonać remonty kapitalne obiektów grożących katastrofą, podnosić standard
lokowanych na nich bulwarów, aby przyciągały mieszkańców i przyjezdnych,

•

kontynuować utrzymanie ekspozycji obiektów pływających wzdłuż brzegów Odry,

•

dokończyć program iluminacji Odry i wprowadzić system fontann na rzece,

•

zaplanować i wyznaczyć (przy współpracy z PKE, DTC, PTTK, DFE) biegnącą przez
Wrocław tranzytową, międzynarodową ścieżkę pieszą i rowerową,

•

dbać o system bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta poprzez rozbudowywanie
istniejących i budowanie nowych zbiorników retencyjnych na Odrze (Racibórz
na

Odrze,

Kamieniec

Ząbkowicki

na

Nysie

Kłodzkiej,

Widawa

na Widawie), nowych zbiorników „suchych” i polderowych powyżej Wrocławia,
•

wprowadzić sprawny w każdych warunkach system monitoringu i ostrzegania,

•

systematycznie konserwować i modernizować urządzenia hydrotechniczne i wały
przeciwpowodziowe

•

zagospodarować

wyspy

odrzańskie

-

Piaskową,

Bielarską,

Słodową,

Kępę Mieszczańską.
Mając na uwadze powyższe wyodrębnienie zadań, zarówno w rozumieniu wąskim jak
i szerokim należałoby w pierwszej kolejności skupić się na realizacji ściśle powiązanych zadań
sensu stricto, znacząco wpływających na uruchomienie Wrocławskiego Tramwaju Wodnego.
Uzasadnieniem takich działań jest fakt, że realizacja zadań sensu stricto będzie wprost
determinować realizację zadań sensu largo. Wspomniana ustawa wprowadzająca Program dla
Odry

odegrała

istotną

rolę

w

przedsięwzięciu,

skutkiem

czego

część

zadań,

o których pisze R. Majewicz została już wykonana.
Realizację powyższych zadań zakłada również magistrat miasta Wrocławia. Postawione
cele ujęte zostały w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Wrocławia. Urząd Miasta kładzie nacisk przede wszystkim na tożsamość Wrocławia jako
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miasta ściśle związanego z rzeką, czyli miasta nadbrzeżnego10. Studium charakteryzuje rzekę
Odrę jako silną oś w strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta Wrocławia, ponieważ skupia
i organizuje zarówno zurbanizowaną i przyrodniczą przestrzeń, ponadto również kształtuje
strukturę społeczną i gospodarczą. Odra jako budulec tożsamości Wrocławia jest
najważniejszym elementem Wrocławskiego Węzła Wodnego, będącego jednym z większych
systemów dróg wodnych w Europie na szlakach aglomeracji miejskich. Należy mieć na uwadze
fakt, iż wrocławski fragment Odry jest punktem strategicznym, w którym drzemie ogromny
potencjał do rozwoju żeglugi śródlądowej, w tym uruchomienia Wrocławskiego Tramwaju
Wodnego. Do sprzyjających warunków rozwoju żeglugi na tym odcinku Odry należy
niewątpliwie międzynarodowe połączenie z rzekami: Sprewą, Łabą, Renem i Rodanem.
Połączenie to ma ogromne znaczenie w aspekcie rozwoju turystycznego i gospodarczego
Wrocławia. W skład Wrocławskiego Węzła Wodnego wchodzą między innymi:
Kanał Opatowicki ze śluzą Opatowice, jaz Opatowice, Stara Odra Wrocławska z jazem
Szczytniki, Górna Odra ze śluzą Szczytniki, Śródmiejski Węzeł Wodny ze śluzą Mieszczańską
i Piaskową, Dolna Odra Wrocławska z Portem Miejskim, Kanał Miejski ze Śluzą Miejską oraz
Przeładownia Elektrociepłowni Wrocław, Kanał Powodziowy z jazami Bartoszowice i Zacisze,
Kanał Żeglugowy ze śluzami Bartoszowice i Zacisze, Kanał Różanka ze śluzą Różanka, Port
Popowice i zimowiska Osobowice I i Osobowice II oraz stopień wodny Rędzin. Odrę wyróżnia
spośród pozostałych wrocławskich rzek między innymi wielofunkcyjność, kulturotwórczość
oraz żeglowność na międzynarodową skalę. Powyższe cechy sprawiają, że rzeka jest miejscem
integracji i czynnikiem realizacji wielu aktywności biznesowych w sektorze gospodarczym.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia, Wrocław 2018, s. 207.
" Ze względu na nadrzeczne położenie oraz liczne mosty i kładki w mieście Wrocław jest często określany jako
"Wenecja północy". Wrocławski system wodny jest rzadkim przykładem w Polsce bardzo bliskiego, obustronnego
kontaktu tkanki śródmiejskiej z korytem dużej rzeki. Odra, druga rzeka w Polsce, ma ogromne znaczenie społeczno
- gospodarcze dla miasta - wpływa na rozwój biznesu, integrację społeczną oraz kształtowanie przestrzeni miasta.
Istotne znaczenie dla formowania struktury przestrzennej mają również inne rzeki Wrocławia: Oława, Ślęza,
Bystrzyca, Widawa oraz mniejsze - Ługowina, Dobra. Lokalnie odgrywają one ważną rolę w rozwoju jednostek
urbanistycznych. Dzięki walorom środowiskowym i przyrodniczym nabierają coraz większego znaczenia w
poprawie jakości życia. W przyszłości mniejsze rzeki Wrocławia mogą lepiej zaspokajać potrzeby mieszkańców
związane z codzienną rekreacją i wypoczynkiem. System rzeczny organizuje przestrzeń przyrodniczą, kulturową
i gospodarczą oraz integruje społeczność, stając się niebieskim szlakiem miasta. Stanowi jednak spore wyzwanie,
gdy chodzi o ochronę przed negatywnymi skutkami zjawisk ekstremalnych np. w przypadku powodzi i suszy.
W latach 50. - 60. XX w. na Odrze prężnie rozwijała się żegluga śródlądowa, szczególnie w sferze przemysłowej
i turystycznej. Nabrzeża skupiały aktywność sportowo - rekreacyjną. Wiele obiektów przetrwało do dnia
dzisiejszego. Od lat 70. - 90. ubiegłego wieku, standard zamieszkiwania nad rzekami uległ obniżeniu. Dziś obszary
te ponownie znalazły się w kręgu zainteresowań mieszkańców. Rzeka stała się również miejscem prowadzenia
lokalnych działalności usługowych.
Ze względu na rosnące znaczenie rzeki w życiu codziennym wrocławian przeprowadzono analizę dostępności do
ich brzegów. Wyniki analizy wykazały, że w zasięgu 1 km od brzegów znajduje się ok. 21% mieszkańców, a w
zasięgu 2 km - ok. 53% mieszkańców. Badania te wykazały, że największą dostępnością charakteryzuje się Odra
i Oława, a następne są w kolejności: Ślęza, Bystrzyca i Widawa.
10
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Bez wątpienia rzeka determinuje krajobraz miasta Wrocławia i jest bardzo ważnym elementem
dziedzictwa kulturowego.
Ze względu na swoją specyfikę, Odra może odegrać ważną rolę w systemie transportu
wodnego Europy Środkowej. W związku z tym Wrocław ma szansę stać się miastem portowym
w międzynarodowym systemie śródlądowych dróg wodnych, co przełożyłoby się
na intensywny rozwój miasta w tym zakresie. Ponadregionalna Strategia Rozwoju Polski 2020,
w której główną osią makroregionu jest właśnie rzeka Odra, zakłada docelową modernizację
koryta do IV klasy żeglowności na całej długości dla potrzeb transportu, ochrony
przeciwpowodziowej i turystyki wodnej11. Działania pozwolą w pełni wykorzystać
dofinansowanie z europejskich programów dotyczących Transeuropejskiej Sieci Transportowej
(TEN-T). Aby przygotować się na otwarcie nowych możliwości Wrocław analizuje i wdraża
projekty związane z aktywizacją rzeki i terenów nadrzecznych, a działania te realizowane są
między innymi poprzez konsultacje, debaty, współpracę z przedsiębiorcami oraz z instytucjami
i urzędami państwowymi12. Niewątpliwie do najważniejszych celów w tym obszarze należą:
ożywienie transportu na Odrze wraz z przywróceniem tradycji i szkolnictwa żeglugi
śródlądowej we Wrocławiu13, ożywienie ruchu turystycznego w całym systemie rzecznym
i w różnej skali działalności oraz wykorzystanie rzek do produkcji energii (OZE)
z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań14.
W ramach aktywizacji transportu na rzece magistrat proponuje konkretne rozwiązania
prawno-techniczno-urbanistyczne. Należy dążyć do15:
•

podniesienia żeglowności Odrzańskiej Drogi Wodnej (ODW) do IV klasy,

•

wspierania powiązań ODW z innymi szlakami wodnymi – połączenia Odra–Łaba–
Dunaj lub alternatywnego połączenia z Dunajem poprzez rzekę Wag,

•

ochrony i rozwoju funkcji portowej na Odrze, poprzez podtrzymanie funkcji portowej
na terenie istniejącego portu w rejonie ul. Kleczkowskiej we Wrocławiu oraz
utrzymanie rezerwy pod nową lokalizację portu rzecznego na Odrze w rejonie Rędzina
oraz zapewnienie odpowiedniej obsługi komunikacyjnej tych terenów,

•

wykształcenia multimodalnego portu na Odrze w rejonie Rędzina,

Strategia Rozwoju Polski Zachodniej, Przyjęta przez Radę Ministrów 30.04.2014r, s. 42. https://www.miir.gov
.pl/media/3359/Strategia_Rozwoju_Polski_Zachodniej_do_roku_2020.pdf(otwarty 16.10.2018r.).
12
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia, op. cit. s. 212.
13
W dniu 15 marca 2017r. zarządzeniem nr 6 z dnia 24 lutego 2017r. (poz. 5 Dz. Urz. MGMiŻŚ) utworzone
zostało przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Technikum Żeglugi Śródlądowej
we Wrocławiu przy ul. Młodych Techników 58, któremu nadano Statut Technikum Żeglugi Śródlądowej
we Wrocławiu.
14
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia, op. cit. s. 212.
15
Ibidem, s. 2012.
11
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powiązania ODW oraz regionalnych i lokalnych szlaków wodnych z istniejącymi
terenami aktywności gospodarczej oraz potencjalnymi terenami, które mogą
wykorzystywać koryto rzeki w celach transportowych,

•

wspierania i rozwoju działalności stoczni rzecznych na Odrze, w szczególności
istniejącej stoczni w rejonie ul. Kazimierza Michalczyka,

•

zapewnienia odpowiednich parametrów przepraw mostowych pozwalających na
swobodny przepływ jednostek pływających,

•

udrożnienia tras wodnych w miejscach lokalizacji obiektów inżynierii wodnej (śluzy,
jazy i inne),

•

rozwoju transportu towarowego na Odrze jako alternatywy dla ruchu kołowego,
kolejowego, który zapewnia mniejszą emisję CO2 i ograniczy hałas (dane: Niemiecki
Instytut Energii i Środowiska),

•

reaktywowania szkolnictwa żeglugowego we Wrocławiu.

Natomiast w ramach ożywienia ruchu turystycznego na rzekach Wrocławia proponuje16:
•

wspieranie organizacji pasażerskiego portu na rzece Odrze w centrum Wrocławia,

•

wspieranie działań związanych z udrożnieniem tras wodnych, w miejscach lokalizacji
obiektów inżynierii wodnej (śluzy, jazy i inne urządzenia hydrotechniczne,
w szczególności śluzy Mieszczańskiej),

•

wspieranie organizacji jak największej liczby marin, przystani, punktów cumowania,
punktów drobnych usług na i przy rzekach, przy uwzględnieniu lokalnych uwarunkowań
środowiskowych, funkcjonalnych oraz kompozycyjnych,

•

organizację nowych baz sportowo-rekreacyjnych oraz reaktywację dawnych kąpielisk
nad rzekami Wrocławia wraz z poprawą dostępności tych terenów,

•

powiązanie ODW z innymi szlakami wodnymi niższej klasy – regionalnymi oraz
lokalnymi,

•

oznakowanie i wytyczanie szlaków kajakowych na rzekach oraz szlaków pieszych
i rowerowych biegnących wzdłuż rzek,

•

promocję sportów wodnych poprzez utworzenie punktu informacji o turystyce wodnej
(informacje praktyczne o szlakach wodnych, miejscach postojów, koniecznych
uprawnieniach, punktach wypożyczeń jednostek wodnych i sprzętu wodnego, przepisach
poruszania się po wodach).

16

Ibidem.
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Dokonując analizy wskazanych powyżej rozwiązań należy zauważyć, że wśród
propozycji

Urząd

Miasta

Wrocławia

w

ramach

ożywienia

ruchu

turystycznego,

w tym transportu osobowego nie zakłada uruchomienia na Wrocławskim Węźle Wodnym
tramwaju wodnego. Ocenę takich a nie innych założeń i działań autor pozostawia czytelnikowi.
Z perspektywy historycznej trudno zrozumieć brak uwzględnienia koncepcji
Wrocławskiego Tramwaju Wodnego w założeniach ożywienia żeglugi na Odrze. Pierwsze
tramwaje wodne (w postaci małych statków pasażerskich) pojawiły się na wrocławskiej rzece
wraz z pierwszymi statkami żeglugi parowej. Te niewielkie statki służyły miejskiej zbiorowej
komunikacji osobowej w czasach, w których słowo „tramwaj” nie było powszechnie znane,
a raczej jako nowinka techniczna kojarzone było raczej z wozem lądowym, konnym, a później
wagonem17.
Zatem co to jest tramwaj wodny? R. Majewicz przytacza następującą definicję:
Tramwaj wodny (hydrobus) - od nieużywanej obecnie nazwy autobusu - to mały statek
pasażerki służący głównie do celów komunikacyjnych (transportu zbiorowego), turystycznych,
promowych w obrębie miast, ich akwenów i portów, kursujących wg ustalonego rozkładu
jazdy18. Niniejsza definicja ujmuje tramwaj wodny w sposób zawężający do obrębu miasta,
jego akwenów i portów. Jednakże dla celów niniejszej pracy rozszerzyłbym ujęcie tramwaju
wodnego o ościenne dla miasta Wrocławia aglomeracje wiejskie, określane często mianem
„sypialni” Wrocławia. W zawiązku z powyższym pojęcie tramwaju wodnego winno
uwzględniać również obszary poza aktualnymi granicami miasta. Powyższa definicja
obejmowałaby wówczas zarówno Wrocławski Węzeł Wodny, jak i górny bieg rzeki Odry
w kierunku Kędzierzyna Koźla.
Tramwaj wodny we Wrocławiu w okresie przynależności administracyjnej do państwa
niemieckiego spełniał rolę atrakcyjnego osobowego transportu publicznego na Odrze górnej
łączącego centrum miasta z Bartoszowicami19. Warto rozważyć w formie programu
pilotażowego uruchomienie tramwaju wodnego zarówno na Wrocławskim Węźle Wodnym,
jak również na odcinku Odry pomiędzy aglomeracją miejską Wrocławia a miejscowościami
przybrzeżnymi Odry na odcinku do Kędzierzyna Koźla. W przypadku powodzenia programu
pilotażowego miasto Kędzierzyn Koźle byłoby portem docelowym. Natomiast w ramach
pilotażu warto byłoby uruchomić połączenie wodne pomiędzy Wrocławiem a miejscowością
Ratowice. Dlaczego tramwaj wodny, a nie komunikacja transportu zbiorowego w postaci

R. Majewicz, Tramwaj wodny Wrocławia - przeszłość i przyszłość, Hereditas 2009, s. 330.
Ibidem, s. 330.
19
R. Majewicz, op. cit. s. 331.
17
18
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autobusu? Aglomeracja miejska Wrocławia rozbudowuje się zarówno pod względem
przemysłu, jak i pod względem zasobu mieszkaniowego; wynikiem takiego stanu rzeczy
mieszkańcy miasta inwestują swoje środki w budowę domów jednorodzinnych poza granicami
miasta w takich miejscowościach jak np.: Święta Katarzyna, Siechnice, Kamieniec
Wrocławski, Łany, Gajków, Jeszkowice, Czernica czy Ratowice. Osadnictwo mieszkańców
aglomeracji w powyższych miejscowościach stało się czynnikiem powodującym powstanie
lądowego „korka komunikacyjnego” na drogach prowadzących do miasta Wrocławia,
w szczególności na drodze nr 455, jak również od strony wschodniej obwodnicy Wrocławia,
która umożliwia wjazd do miasta m. in. ulicami Opolską i Buforową. W godzinach szczytu
komunikacyjnego tj. pomiędzy godzinami 6:00 - 9:00 i 16:00 - 18:00 wskazane powyżej arterie
komunikacyjne są nieprzejezdne. Wymownym przykładem niewydolności transportu
lądowego, a zarazem prekursorem zamierzeń ponownego uruchomienia komunikacji rzecznej
Wrocławia stała się rozpoczęta w 2005 roku przebudowa placu Grunwaldzkiego oraz
sąsiednich lądowych ciągów komunikacyjnych, przepraw mostowych, a nawet remontów ulic
w innych rejonach Wrocławia, w wyniku czego nastąpił wielki paraliż komunikacyjny miasta,
którego skutkiem były wielogodzinne korki. Przebudowa placu Grunwaldzkiego stanowiła
asumpt dla myśli o reaktywacji transportu osobowego na rzece Odrze. Efektem tego jest
powstałe w 2005 roku na zlecenie Wydziału Inwestycyjno-Technicznego Urzędu Miejskiego
Wrocławia Studium i koncepcja funkcjonalno-przestrzenna sieci komunikacji wodnej
(tramwaju wodnego) na rzece Odrze we Wrocławiu: Wrocławski Tramwaj Wodny - WTW20.
Niniejszy dokument uwzględnia dokumentację zarówno techniczną przyszłego tramwaju
wodnego, jak również formalno-prawną niezbędną do uruchomienia tego rodzaju środka
komunikacji21.
Podkreślić należy, że aktualnie jedynym efektywnym rozwiązaniem problemu korków
komunikacyjnych na ścianie wschodniej miasta Wrocławia jest właśnie reaktywowanie
komunikacji na rzece Odrze. Rozwiązanie takie wydaje się nader korzystnym,
jako że wykorzystując w pełni akwen wodny Odry zminimalizuje jednocześnie korek
komunikacyjny, a zmniejszając emisję spalin do środowiska naturalnego spowoduje

20

R. Majewicz, op. cit. s. 334.
R. Majewicz, Studium i koncepcja funkcjonalno-przestrzenna sieci komunikacji wodnej (tramwaju wodnego) na
rzece Odrze we Wrocławiu: Wrocławski Tramwaj Wodny - WTW, Wrocław 2005. „Zawiera lokalizację
przystanków na wybranym akwenie, określenie infrastruktury niezbędnej do efektywnego funkcjonowania systemu
(strefy dojścia z lądu, propozycję najkorzystniejszego wyboru przystani, zwymiarowanie statku na potrzeby WTW),
wyjściową koncepcję rozkładu jazdy, zestawienie kosztów, harmonogram zadań i wskazanie niezbędnych
uzgodnień formalno-prawnych do utworzenie WTW”. Ponadto w Studium "określono cele główne i uzupełniające,
jakie powinien spełniać przyszły wrocławski tramwaj wodny”.
21
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polepszenie jakości powietrza. Aspektem dodatnim przemawiającym za uruchomieniem
Wrocławskiego Tramwaju Wodnego jest brak ograniczeń komunikacyjnych wpływających
na czas i bezpieczeństwo podróżnych, korków, wypadków drogowych (stłuczek, potrąceń
pieszych na pasach), brak konieczności instalacji sygnalizacji świetlnej, konieczności budowy
wydzielonych pasów ruchu dla komunikacji zbiorowej i innych inwestycji nieodzownych
w przypadku publicznego lądowego transportu zbiorowego. Plusem jest ponadto mniejsza
awaryjność systemu, pewniejsze - w stosunku do autobusów i tramwajów lądowych –
„trzymanie się” rozkładu jazdy, mniejsze jednostkowe zużycie paliwa w transporcie wodnym
w stosunku do lądowego, niższa cena paliwa żeglownego, oddawanie spalin do atmosfery poza
miejscami masowego przebywania ludzi (oczekujących w korkach ulicznych, na przystankach
autobusów i tramwajów), zmniejszenie emisji spalin w obszarze lądowym miasta, przebywanie
pasażerów w czasie podróży statkiem na świeżym powietrzu, większy komfort przemieszczania
się w strefie niezagrożonej nadmiernym hasałem i niebezpieczeństwem wypadku, niż ma to
miejsce w lądowym pasie ruchu22.
Niewątpliwym minusem takiego rozwiązania jest proces śluzowania tramwaju wodnego,
ponieważ w tym momencie następowałoby zwolnienie przepływu, niemniej czas śluzowania
przekładając na czas spędzony w korkach komunikacyjnych nie byłby dłuższy i ostatecznie
skróciłby czas podróży tramwajem wodnym w stosunku do czasu przejazdu samochodem.
Problem ograniczeń w postaci śluzowania statku występuje tylko w dorzeczu Odry na odcinku
Ratowice - Wrocław - Bartoszowice, natomiast na Wrocławskim Węźle Wodnym rejs
odbywałby się bez ograniczeń.
Dokonując reaktywacji Wrocławskiego Tramwaju Wodnego na wewnętrznym akwenie
Wrocławskiego Węzła Wodnego przedłużonego o rejsy w dorzeczu Odry w kierunku Ratowic
należałoby wziąć pod uwagę rozkład przystanków zaproponowany w Studium i koncepcji
funkcjonalno-przestrzennej sieci komunikacji wodnej (tramwaju wodnego) na Rzece Odrze we
Wrocławiu: Wrocławski Tramwaj Wodny - WTW tj.: Bartoszowice, Dąbie, Politechnika,
Hala

Targowa,

Uniwersytet;

ponadto

wyznaczono

dodatkowe

cztery

przystanki

tzw. uzupełniające: Biskupin, Na Rakowcu, Urząd Wojewódzki, Plac Bema23. Powyższe porty
warto byłoby uzupełnić o przystań Kardynalską i przystań Kapitańską na Ostrowie Tumskim
oraz przystań Piaskową. Natomiast przy rozmieszczeniu przystanków tramwaju wodnego poza
Wrocławskim

Węzłem

Wodnym

należałoby

rozważyć

następujące

miejscowości:

Ratowice, przy stopniu wodnym Jeszkowice - Janowice (w tym miejscu można byłoby
22
23

Ibidem, 344.
R. Majewicz, op. cit. s. 336.
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rozpatrzeć usytuowanie parkingu na wzór wrocławskiej koncepcji „parkuj i jedź”
w tym przypadku „parkuj i płyń”), Gajków (w okresie, gdy tereny Dolnego Śląska były
administracyjnie przynależne do państwa niemieckiego znajdowała się tu na prawym brzegu
rzeki przystań dla parowców), Kamieniec Wrocławski, Łany. Powyższa lokalizacja
przystanków tramwaju wodnego sprawiłaby, że główne arterie drogowe prowadzące
do Wrocławia od strony wschodniej obwodnicy aglomeracji Wrocławia stałyby się w
godzinach szczytu przejezdne, skracając tym samym czas dojazdu i zmniejszając
zanieczyszczenie powietrza spowodowane nadmiernym wydzielaniem spalin przez pojazdy
mechaniczne stojące w korkach. Jak wspomniano, jedynym minusem takiego rozwiązania
pozostaje śluzowanie statku. Jednakże w ramach usprawnienia tego procesu na wewnętrznym
akwenie Wrocławskiego Węzła Wodnego można byłoby zaplanować punkty przesiadkowe
pomiędzy śluzami czy jazami. Rozwiązanie to nie znalazłoby zastosowania poza akwenem
Wrocławskiego Węzła Wodnego, w dorzeczu górnej Odry tj. między rozpoznawalnymi
miejscowościami: Wrocław – Ratowice; jako alternatywa dla transportu kołowego byłby
to zabieg zbyt kosztowny. Nieuniknionym byłoby przechodzenie procesu śluzowania na tej
arterii wodnej, z tym, że byłby on mniej czasochłonny niż bezproduktywne egzystowanie
w korku komunikacyjnym.
Idea reaktywacji Wrocławskiego Tramwaju Wodnego jest nieocenionym wkładem
w politykę na rzecz poprawy jakości powietrza. Należy postawić pytanie o okres niezbędny do
budowy statków i czy ramy czasowe zawarte w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych24 umożliwią szybką realizację projektu. Ponieważ sytuacja taka
miała miejsce podczas przebudowy Placu Grunwaldzkiego we Wrocławiu, czego efektem było
nieuruchomienie pierwszej linii tramwaju25 pytanie to nie jest bezpodstawne.
Rozwiązań

umożliwiających

uniknięcie

powyższych

reżimów

czasowych

wynikających z uregulowań ustawy Prawo zamówień publicznych należałoby szukać z jednej
strony w tworzeniu pewnego rodzaju konsorcjów pomiędzy armatorami, aktualnie
pływającymi po Odrze, a z drugiej w drodze zawierania z armatorami umów o partnerstwie
publiczno-prywatnym zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 2008r. o partnerstwie
publiczno-prywatnym26.
Konsorcjum jako twór umowny zawiązywany w różnych konstrukcjach formalnoprawnych przez kilka podmiotów w celu realizacji konkretnego celu gospodarczego zasadniczo

24

Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.
R. Majewicz, op. cit. s. 346.
26
Dz. U. z 2017r., poz. 1834 ze zm.
25
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tworzone są na czas określony. Zawiązanie konsorcjum umożliwia kilku podmiotom podjąć się
realizacji celu, którego żaden z uczestników konsorcjum nie byłby w stanie zrealizować
samodzielnie, pozwalając jednocześnie konsorcjantom zachować samodzielność i oddzielną
podmiotowość. W obecnym stanie prawnym konsorcjum nie jest uregulowane w sposób
szczegółowy. Zawiązanie konsorcjum możliwe jest poprzez zawarcie umowy o konsorcjum
zgodnie z uregulowaniami art. 3531 k.c.27. Podkreślić należy, że istotą konsorcjum jest
okolicznościowa wspólnota interesów między przedsiębiorstwami na czas niezbędny do
realizacji

określonego

przedsięwzięcia,

zazwyczaj

kosztownego

i

ryzykownego.

Jako tego rodzaju forma kooperacji gospodarczej, wytworzona przez praktykę obrotu, zawarcie
umowy o konsorcjum mogłoby umożliwić efektywną realizację projektu reaktywacji transportu
rzecznego w postaci tramwaju wodnego w optymalnym okresie. Urzeczywistnienie bowiem
przedsięwzięcia przekraczającego możliwości jednego podmiotu gospodarczego na zasadach
wspólnego ponoszenia kosztów i wspólnego odnoszenia korzyści możliwe jest tylko przy
współdziałaniu kilku przedsiębiorstw.
Możliwości realizacji projektu, o którym mowa można upatrywać również
w przewidzianej przepisami prawa konstrukcji tzw. partnerstwa publiczno-prywatnego.
Zgodnie z art. 1 ust. 2 cytowanej ustawy z 2008r. polega ono na wspólnej realizacji
przedsięwzięcia opartej na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym
i partnerem prywatnym. Partnerem prywatnym może być przedsiębiorca lub przedsiębiorca
zagraniczny (art. 2 pkt 2 ustawy). Celem partnerstwa publiczno-prywatnego jest zobowiązanie
się partnera prywatnego wobec podmiotu publicznego do wykonania przedsięwzięcia
(art.

2

ust.

4

ustawy)

za

wynagrodzeniem,

które

zależy

przede

wszystkim

od rzeczywistego wykorzystania lub faktycznej dostępności przedmiotu przedsięwzięcia
(art. 7 ust. 2 ustawy). W ramach realizowanego przedsięwzięcia partner prywatny ponosi też w
całości lub w części nakłady na wykonanie zadania (art. 7 ust. 1). Za realizacją projektu
uruchomienia Wrocławskiego Tramwaju Wodnego za pomocą konstrukcji partnerstwa
publiczno-prywatnego przemawia fakt, iż przyniosłoby ono korzyści dla interesu publicznego
przeważające stosunku do korzyści wynikających z tych sposobów realizacji zadań.
Korzyści bowiem dla interesu publicznego przy realizacji przedmiotowego projektu
to w szczególności: oszczędność w wydatkach podmiotu publicznego, podniesienie standardu
świadczonych usług, a także obniżenie uciążliwości dla otoczenia (rozładowanie korka
komunikacyjnego na głównych arteriach drogowych prowadzących do miasta oraz obniżenie

27

Dz. U z 2018r., poz. 1025 ze zm.
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emisji szkodliwych związków chemicznych zawartych w spalinach samochodowych).
Przyjmując zatem, że partnerstwo publiczno-prywatne jest formą długoterminowej współpracy
sektora prywatnego i publicznego przy przedsięwzięciach mających na celu realizację zadań
publicznych, której efektem jest osiągnięcie obopólnych korzyści zarówno w wymiarze celów
społecznych, jak i komercyjnych określonego przedsięwzięcia gospodarczego mogłoby ono
z powodzeniem znaleźć zastosowanie przy ożywieniu idei transportu pasażerskiego i organizacji
jego funkcjonowania na Odrze.
Zakończenie
Rozwój infrastruktury transportowej Wrocławia nabiera znacznego tempa. Nic nie stoi na
przeszkodzie, aby równolegle z czynnikami sprzyjającymi inwestycjom miejskim
(m.in. drogowym) wdrażać system pasażerskiej komunikacji wodnej. Ważnym elementem
takiej koncepcji jest fakt, iż w porównaniu do planowanych inwestycji komunikacyjnych jest
to system wymagający niewielkich nakładów finansowych. Wprowadzenie w życie projektu
byłoby najlepszym dowodem na istnienie symbiozy pomiędzy miastem a rzeką28.
Wdrożenie i realizacja projektu pod nazwą Wrocławski Tramwaj Wodny na rzece Odrze
spełniłoby liczne funkcje omówione w pracy, jednakże nieocenionym byłby jako środek do
walki z powszechnie rozwijającym się zjawiskiem smogu w mieście Wrocławiu
i okolicach. Poprawa powietrza oraz rozładowanie głównych arterii wjazdowych do miasta to
dwa

główne

argumenty

w

założeniach

reaktywowania

komunikacji

rzecznej.

Warunki sprzyjające w tej materii należy upatrywać niewątpliwie w tym, że Odra jest stale
modernizowana i dostosowywana do żeglugi międzynarodowej29.
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THE ODRA RIVER AS AN ALTERNATIVE TO THE TRAFFIC JAMS OF THE WROCŁAW
AGGLOMERATION - A WATER TRAM
Summary: The author undertakes considerations regarding the problem of reactivation of a water tram
on the Odra River in relation to the urban agglomeration of Wroclaw and towns located in the upper
Odra River basin. The reactivation of water transport is an alternative to traffic congestion on the entry
road arteries leading to the city of Wroclaw, among others from the east side of the beltway. This article
chapter to present the development possibilities of the Wroclaw Water Node by launching a water tram.
The author emphasizes the use of a water tram not as a means of communication intended for tourist
purposes, but as an alternative means of transport for all participants of the social life of the city of
Wroclaw and the surrounding area.
Keywords: Wroclaw Water Node, a water tram, The Odra River, a public-private partnership.
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Ireneusz Miciuła1

STAN I MOŻLIWE PERSPEKTYWY ROZWOJU KRYPTOWALUT NA
PRZYKŁADZIE BITCOIN’A (Ireneusz Miciuła)
Streszczenie: Przedstawiony rozdział prezentuje sposób funkcjonowania światowego systemu
kryptowalut i jego znaczenie dla rozwoju gospodarek wybranych krajów świata. W rozdziale
zaprezentowano historię najpopularniejszej kryptowaluty - bitcoin’a. Pozwoliło to na ocenę i
wnioskowanie dotyczące możliwych perspektyw rozwoju rynku kryptowalut oraz znaczenia tego rynku
w przemianach społeczno-ekonomicznych rozwiniętych krajów świata. W pracy wykorzystano
następujące metody badawcze: analiza literatury przedmiotu, studium przypadku oraz wnioskowanie.
Warto dodać, iż omówione w rozdziale, aktualne trendy stają się stymulatorami rozwoju światowej
gospodarki oraz pozwalają na wkraczanie na kolejne poziomy ewolucji gospodarczej.
Słowa kluczowe: Kryptowaluty,
bankowość elektroniczna.

innowacje

finansowe,

globalny

rynek

finansowy,

Wstęp
Rozdział obejmie analizę i ocenę rozwoju rynku kryptowalut ze szczególnym uwględnieniem
bitcoin’a wraz z próbą przedstawienia perspektyw jego rozwoju. Waluta kryptograficzna,
popularnie zwana kryptowalutą jest rozproszonym systemem księgowym opartym
na kryptografii, który przechowuje informacje o własności w konwencjonalnych jednostkach
walutowych2. Własność jest powiązana z poszczególnymi węzłami systemu (portfelami)
w taki sposób, że tylko posiadacz odpowiedniego klucza prywatnego ma kontrolę nad danym
portfelem i nie ma możliwości dwukrotnego wydania tej samej jednostki. Satoshi Nakamoto,
twórca najpopularniejszej kryptowaluty definiuje ją następująco: jest to elektroniczna moneta
jako łańcuch cyfrowych podpisów. Każdy właściciel przenosi monetę do następnej, podpisując
cyfrowo „hash” poprzedniej transakcji i klucz publiczny następnego właściciela, dodając je na
końcu monety. Odbiorca może zweryfikować podpisy, aby zweryfikować łańcuch własności 3.
Powyższa definicja zwraca uwagę na możliwość zaistnienia następującego problemu:
odbiorca nie może określić, czy jeden z właścicieli nie wydał podwójnie pieniędzy.
Rozwiązaniem takiej „trudności” jest wprowadzenie zaufanego organu centralnego lub
mennicy, która sprawdzi każdą transakcję pod kątem podwójnych wydatków. Z drugiej strony,
wprowadzenie takiego podmiotu powoduje utratę najczęściej przywoływanej zalety systemu
kryptowalut, a więc braku organów nadzorczych, które jak widać są wymagane
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, e-mail: ireneusz.miciula@usz.edu.pl
Investopedia, What is a Cryptocurrency. https://www.investopedia.com/terms/c/cryptocurrency.asp
[29.09.2018].
3
S. Nakamoto, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. http://bitcoin.org/bitcoin.pdf [04.10.2018].
1
2
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i stanowią niezbędny element zaufania do systemu dokonywania płatności. Obecnie,
handel w Internecie opiera się prawie zawsze na instytucjach finansowych pełniących rolę
„zaufanych” podmiotów przetwarzających płatności elektroniczne.
Cały system kryptowalut (od strony operacyjnej) opiera się na kryptologii, dziedzinie
wiedzy dotyczącej transmisji informacji w sposób zabezpieczony przed nieuprawnionym
dostępem4. System opiera się również na zaufaniu użytkownika do niego i instytucjach
potwierdzających autentyczność kluczy kryptograficznych. Z drugiej strony, obecnie działające
kryptowaluty

oparte

są

głównie

na

zaufaniu

dwustronnym

(sprzedającym

i inwestorach), a dodatkowo na samym końcu twórcy mają możliwość manipulowania
i zmiany zasad działania algorytmów, na podstawie których działa system kryptowalut.
Stanowi to największe niebezpieczeństwo w ich funkcjonowaniu, o czym świadczą liczne
systemy kryptowalut, które zbankrutowały lub w krótkim czasie po uruchomieniu przestały
funkcjonować.
Właśnie dlatego ten temat jest ważny. Systemy te szukają rozwiązań, które mogłyby
działać bez zaangażowania trzeciej strony. Jak wiadomo, globalny system kryptowalut
funkcjonuje pomimo braku zaufania instytucji państwowych (banków centralnych lub
instytucji nadzoru finansowego). Z drugiej strony mogą przyczyniać się do zaburzeń na
globalnych rynkach finansowych oraz powodować straty gospodarcze na całym świecie,
jak również być źródłem ukrywania wielkich przestępstw finansowych i kryzysowych.
Historia bitcoin’a, a zasady funkcjonowania globalnego rynku kryptowalut
Ogromne zainteresowanie kryptowalutami wynika z dwóch powodów. Pierwszym z nich jest
poczucie wolności i niezależności względem międzynarodowych lub krajowych instytucji
finansowych. Po drugie, kryptowaluty dają szansę na uzyskanie ponadprzeciętnych zysków,
ze środków z działalności legalnej oraz nielegalnej. Jedną z głównych cech kryptowalut jest to,
że działa jak wirtualna waluta. Posiadacz takiej kryptowaluty przechowuje ją na swoim
komputerze lub w aplikacji na smartfony w tak zwanym portfelu, do którego ma dostęp tylko
on. Transakcja (bezpośrednia) pomiędzy nim a wykonawcą odbywa się w formie
elektronicznej. Każda jednostka kryptowalut posiada unikalny kod, który zawiera informacje
uniemożliwiające jej kopiowanie lub ponowne wydawanie. Kluczem do koncepcji kryptowalut
jest również to, że w obiegu nie ma regulatora. W związku z tym nie istnieje „Centralny Bank
Kryptowalut”, który może zdecydować, na przykład, o zwiększeniu podaży kryptowaluty,
4

A. Rosic, What is Cryptocurrency: Everything You Need To Know. https://blockgeeks.com/what-iscryptocurrency/ [12.10.2018].
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a tym samym zmniejszeniu jej wartości. Autor decyduje o tym, ile danej kryptowaluty znajduje
się w obiegu na etapie tworzenia systemu. Jego wartość leży w rękach wolnego rynku.
Handel kryptowalutami odbywa się drogą elektroniczną, bez udziału jakiegokolwiek systemu
bankowego bezpośrednio między użytkownikami kryptowaluty, tj. w technologii peer-to-peer5.
Oznacza to, że transakcja nie jest w żaden sposób nadzorowana. Dlatego nie istnieje podmiot,
który informowałby organy podatkowe o realizowanych transakcjach, jak to ma miejsce w
przypadku transakcji bankowych na kwotę przekraczającą równowartość 15 000 euro.
Nikt też nie może zablokować naszego konta. W związku z powyższym można stwierdzić, że
misja kryptowaluty sprowadza się w zasadzie do jednego - wolności. Kryptowaluty są walutami
elektronicznymi całkowicie wolnymi od kontroli ze strony polityków, krajowych
lub międzynarodowych instytucji finansowych, których obroty nie są w żaden sposób
kontrolowane i podlegają jedynie silnemu systemowi elektronicznych, zautomatyzowanych
papierów wartościowych.
Obecnie najpopularniejszą na świecie kryptowalutą jest bitcoin. Posiada najwyższą
kapitalizację rynkową oraz najwyższy kurs. Bitcoin powstał w 2008 roku, przy czym nie
wiadomo kto jest jego twórcą, choć najczęściej przywołuje się osobę Satoshi Nakamoto.
Prawie jednocześnie trzej informatycy (King, Oksman, Bry) opatentowali rozwiązania zbliżone
do tych, na których opierał się system bitcoin. Najważniejsze wydarzenia w historii
funkcjonowania bitcoin’a to6:
•

9 luty 2011 roku - po raz pierwszy w historii 1 bitcoin wyceniany był na równi
z 1 dolarem amerykańskim.

•

5 kwietnia 2011 roku - powstaje polska giełda bitmarket.eu;

•

2 czerwca 2011 roku - 1 BTC wyceniany był na 10 dolarów;

•

26 sierpnia 2011 roku - następuje upadek polskiej giełdy bitomat.pl, gdzie utracono
17000 BTC;

5
6

•

19 listopada 2013 roku - 1 BTC wyceniany był na 1000 dolarów;

•

13 luty 2012 roku - upadek dużej giełdy TradeHill;

•

11 maj 2012 roku - upadek platformy Bitcoinica;

•

lipiec 2013 roku - miliarderzy bracia Winklevoss wchodzą w bitcoina;

•

25 marzec 2013 roku - dania zwalnia z podatku obrót bitcoinami;

M. Rappa, Business Models on the Web, http://digitalenterprise.org/models/models.html, [12.10.2018].
Money, BitCoin. https://www.money.pl/pieniadze/bitcoin/ [24.09.2018].
126

Gospodarka i społeczeństwo XXI wieku
Kielce 2018

•

127

20 wrzesień 2013 roku - bitcoin uznany za pełnoprawny pieniądz prywatny
w Niemczech;

•

05 grudzień 2013 roku - początek banu na bitcoina w Chinach;

•

28 luty 2014 roku - upadek największej giełdy bitcoin - Mt.Gox.
Przeglądając historię rozwoju bitcoin’a można wyodrębnić charakterystyczne fazy

dla całego rynku kryptowalut. Pierwsza, charakterystyczna faza, która jest zauważalna
na wykresach wszystkich nowych kryptowalut to tzw. faza zdobywania zaufania.
Kolejną jest faza zainteresowania, wzrostu, a trzecią jest faza ustalenia wartości maksymalnej
dla badanego okresu. Czas pomiędzy kolejnymi fazami jest różny dla konkretnych kryptowalut
i zależy od wielu czynników. Wiele jest przykładów kryptowalut, które powstały i upadły już
w pierwszej fazie cyklu życia. Wiele jest również przykładów, często lokalnych kryptowalut,
które przeszły do fazy trzeciej, gdzie widoczna jest osiągnięta wartość maksymalna po czym
następuje bardzo szybki spadek wartości lub nawet nagły upadek, po którym kryptowaluta
przestaje funkcjonować.
Sytuację taką dostrzec można na rynku bitcoina. Dnia 19 listopada 2013 roku kurs
osiągnął wartość 1000 dolarów po czym dramatycznie spadł, między innymi na skutek upadku
największej giełdy bitcoina (po trzech miesiącach funkcjonowania). Recesja trwała przez 2 lata,
gdzie kurs wahał się na poziomie 250 dolarów, co widać na wykresie numer 2. Ponowny powrót
do wartości 1000 dolarów za 1 bitcoina nastąpił pod koniec 2016 roku.
Badany okres pokazuje dynamiczną sytuację wzrostową i spadkową w porównaniu do
kursów walut gospodarek krajów rozwiniętych. Wiele jest przykładów, gdzie nie ma tak
większego zainteresowania kryptowalutą ze strony inwestorów, co przyczynia się do jej
upadku. Stanowi to argument dla przeciwników kryptowalut, że są to piramidy finansowe.
Analizując historię bitcoina można zauważyć, że państwa mają różne podejście
do systemu kryptowalut, tzn. od całkowitego zakazu i ustanawiania kar za nielegalne transakcje
do pełnej uznawalności7. Część państw często korzysta z nałożonych obciążeń podatkowych
nałożonych na kryptowaluty, ale nie zamierza ustanawiać konkretnych przepisów prawa w tej
kwestii, choć uznaje tę działalność za legalną.

7

P. Miączyński, The government is beginning to notice cryptocurrencies. Economy 2017, p. 7.
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Rysunek 2. Wartość kursu bitcoin’a w latach 2011 – 2016

Źródło: Coindesk, Bitcoin (USD) Price. https://www.coindesk.com/price/ [15.08.2018].

Ostatnie lata funkcjonowania bitcoina (w szczególności 2017 rok) pokazują ponowne
zainteresowanie ze strony inwestorów i „niewyobrażalny” wręcz wzrost kursu kryptowaluty.
Kurs ten poszybował od 1000 dolarów aż do 20 000 dolarów (połowa grudnia 2017 roku).
Od tamtej pory (przez niecałe pół roku) mamy do czynienia z spadkiem kursu do 5000 dolarów
i jego odbiciem do ok. 10000 dolarów, co prezentuje rysunek numer 3.
•

20 luty 2017 roku – za 1 bitcoina można otrzymać 1055,26 USD,

•

2 marzec 2017 roku – bitcoin wart więcej niż złoto 1268$ za 1 BTC,

•

grudzień 2017 roku – historyczna wartość maksymalna 1 bitcoin wart 20 000 dolarów,

•

1 maja 2018 roku – za 1 bitcoina można otrzymać 8951,64 USD (31.105 PLN)
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Rysunek 3. Wartości kursu bitcoin’a w latach 2016 – 2018

Źródło: Coindesk. Bitcoin (USD) Price. https://www.coindesk.com/price/ [15.08.2018].

Warto odnotować, iż maja do grudnia 2018 roku kurs znów spadł. W dniu 2 grudnia
2018 roku kurs 1 bitcoina wynosił ok. 16000 zł.
Bitcoin jest flagowym przykładem systemu kryptowalut, z których większość powtarza
prawidłowości zachowań tego systemu. Jednak istnieje kilkaset innych kryptowalut, których
określa się mianem altcoiny (alternatywne coiny, w tym uznawana za „młodszego brata
bitcoina” waluta ethereum). Utworzenie niektórych z nich miało inny cel do zrealizowania, na
przykład namecoin tworzy zdecentralizowany system DNS, a peercoin stara się bardziej
równomiernie rozłożyć dochody z wydobywania swych jednostek. Istnieją też plany
zbudowania na planie kryptowaluty rynku prognostycznego. Cały czas powstają nowe
kryptowaluty, ze względu na wykorzystanie otwartego oprogramowania oraz sieci P2P8.
Kod źródłowy jest oparty na wolnym oprogramowaniu, przez co każdy może go pobrać
i utworzyć swoją kryptowalutę9.
Aktualnie istnieje ponad 1500 pojedynczych kryptowalut, których kurs jest notowany
na ponad 7000 specjalnych giełdach (tak zwanych kryptogiełdach). Wiele z nich działa
na analogicznej zasadzie kodowej lub z drobnymi zmianami i różniącymi się parametrami
(dystrybucja czasowa bloków, czy ilość monet) w odróżnieniu od monety pierwotnej.
Kryptowaluta jest pierwszym wynalazkiem w systemie finansowym, który został
opracowany z pominięciem instytucji finansowych, co zdaniem krytyków stanowi zagrożenie
dla status quo systemu finansowego. Niewątpliwie cecha ta, tzn. cecha niezależności i braku

8

W. J. Luther, Cryptocurrencies, network effects and switching costs. Contemporary Economic Policy vol. 34.
2016, s. 553-571.
9
Moneycontrol, Philippines boxer to launch his own cryptocurrency. https://www.moneycontrol.com/news/
business/cryptocurrency/philippines-boxer-to-launch-his-own-cryptocurrency-2553257.html [25.10.2018].
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konieczności budowania „zaufania” ze strony trzeciej (instytucji tworzących i regulujących
system finansowy), stanowi rewolucję w świecie finansów.
Niestety w praktyce, mimo wizji rozproszenia systemu i zależności tylko od stron
transakcji, tak to nie funkcjonuje. W rzeczywistości system oparty o technologię również
posiada regulatorów i opiera się na zaufaniu, ale to może być naturalna cecha systemów
społecznych, które muszą być oparte o uznawalność społeczną10. Natomiast niestety wiele
kryptowalut i giełd wymiany zależy od grupy osób lub wręcz jednej osoby, która może mieć
„niegodziwe” zamiary, czego przykładem jest wiele oszustw związanych z rynkiem
kryptowalut. Z jednej strony manipulacji dokonują twórcy lub regulatorzy zasad
funkcjonowania, łącznie ze zmianami w samym algorytmie, a z drugiej gracze posiadający
olbrzymi wpływ na cały rynek. Na rynku bitcoina mamy do czynienie z ogromną koncentracją
kryptowaluty

w

rękach

niewielkiej

grupy

inwestorów,

97

procent

waluty

jest

w rękach zaledwie 4 procent właścicieli wszystkich portfeli11. Dlatego też coraz więcej osób
i instytucji ze świata finansów ostrzega przed inwestowaniem w kryptowaluty, mówiąc
o piramidzie finansowej, bańce spekulacyjnej czy zwykłych oszustwach. Obecnie kryptowaluty
nie funkcjonują jako prawne środki płatnicze, zatem są uznawane za formę spekulacji
lub tezauryzacji wartości12.
W

księgach

transakcji

można

przechowywać

dowolne

typy

transakcji.

Nie ma znaczenia, czy bitcoin reprezentuje walutę, nieruchomość czy akcję. Użytkownicy
mogą sami decydować, odpowiednio definiując parametry bitcoin, co dana jednostka bitcoin
reprezentuje. Każdy bitcoin jest indywidualnie identyfikowalny i programowalny. Oznacza to,
że użytkownicy mogą przypisać różne właściwości do każdej jednostki. Użytkownik
za pomocą wyspecjalizowanych aplikacji może zaprogramować bitcoin do reprezentowania
eurocenta, udziałów w spółce, kilowatogodziny energii, głosów w wyborach, kredytów lub
cyfrowych certyfikatów posiadania13. Z tego też względu kryptowaluta ta oznacza dużo więcej
niż tylko pieniądze i płatności. Zasady zachowania bitcoinów mogą być również programowane
według potrzeb. Mogą być samoczynnie kasowane po upływie terminu ważności, mogą być
zamieniane, mogą automatycznie wracać do właściciela, jeśli odbiorca nie spełni umówionych

10

G. Abram, T. Szymura, Bitcoin - still cryptocurrency or currency? http://www.infor.pl/Bitcoin-jeszczekryptowaluta-czy-juz-waluta.html#ftn16 [22.09.2018].
11
F. Chaparro, 97 percent bitcoin are kept in only 4 percent all portfolios. https://businessinsider.com.pl/
finance/kryptowaluty/analiza-credit-suisse/6g9r9zg [12.08.2018].
12
I. Miciuła, Financial innovations on the currency market as new instruments to risk management. Journal of
International Studies vol. 8 no. 1. 2015. p. 138-149.
13
N. Christin, Traveling the silk road: A measurement analysis of a large anonymous online marketplace, in:
Proceedings of the 22nd International World Wide Web Conference, Rio de Janeiro, p. 213-224, 2013.
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warunków transakcji, np. nie zapłaci na czas lub nie wyśle towaru do kupującego.
Akurat ta cecha mogłaby być wykorzystana przeciwko oszustom. Jednak ustanowienie
(usankcjonowanie) takiego systemu w rzeczywistości nie jest zadaniem łatwym i wymaga
strony zaufanej, tzn. „regulatorów”, którzy będą w pewien sposób czuwać nad
bezpieczeństwem obrotów. Aktualnie, pomimo wielkiego zainteresowania, kwestia
kryptowalut nie jest do końca rozpoznana o czym świadczą chociażby różne podejścia krajów
świata do odpowiedniego stosowania tej technologii.

Podsumowanie
Światowa gospodarka jest w fazie globalizacji, dotykającej elektronicznego handlu, usług
i produkcji opartej na zaawansowanych technologiach14. Dodatkowo systemy informatyczne,
dzięki którym te przemiany są możliwe można zakwalifikować do grupy systemów
strategicznych, czyli przełomowych w osiąganiu przyszłych sukcesów gospodarczych.
Kryptowaluty nie są kontrolowane ani przez rządy (ministerstwa finansów) ani ich
banki centralne. Państwa wobec nich stosują najczęściej dwie taktyki. Część krajów przyjęło
strategię „strusia” mając nadzieję, że moda sama przeminie i ogólnie nie wprowadza na ten
temat żadnych regulacji. Natomiast druga część chce spróbować w części przejąć kontrolę nad
kryptowalutami i na nich zarabiać. Przykładowo w Japonii, bitcoin stał się pełnoprawnym
środkiem płatniczym. Jednak ze względu na doświadczenie (upadek w 2014 roku giełdy
Mt. Gox i zniknięcie 850 tysięcy bitcoinów) rząd Japonii wprowadza jasno określone
uregulowania. Przykładowo podmioty, które chcą prowadzić usługi wymiany kryptowalut
muszą widnieć w rejestrze Agencji Usług Finansowych Japonii, która prowadzi dodatkowy
nadzór. Maksymalna założona ilość bitcoinów przez twórców to 21 mln, a obecnie w użyciu
jest ponad 17 milionów, więc z pewnością będą zmiany w założeniach oraz funkcjonowaniu
całych rynków kryptowalut.
Najczęstszymi przywoływanymi opiniami są te, że wirtualne waluty będą nowym
etapem rozwoju finansów lub rajem dla oszustów. Należy wprowadzić zatem pewne
rozwiązania i regulacje, w tym niewykluczone, że oparte o zaufaniu do instytucji
międzynarodowych, które spowodują przesunięcie prawdopodobieństwa wykorzystania
możliwości stosowania kryptowalut w stronę rozwoju społeczeństwa informacyjnego
ograniczając tym samym możliwości oszustom i innym przestępstwom. Dlatego głównym
wnioskiem

14

przeprowadzonych

analiz

dotyczących

World Bank, http://www.worldbank.org/ - [02.11.2018].
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że niewątpliwie będzie to przyszłość finansowego systemu płatności, ale na pewno nie
w obecnej formie. Z pewnością rynki kryptowalut będą się rozwijać i ograniczać negatywne
zjawiska, które źle wpływają na zaufanie do całego rynku. Możliwe również, że w wyniku
braku innych rozwiązań będzie potrzeba oparcia rynków kryptowalut o zaufanie do państw lub
organizacji międzynarodowych. Jedno jest pewne, część rozwiązań upadnie, a część przejdzie
do powszechnego stosowania tworząc realne podwaliny pod cyfrowy system finansowy
społeczeństwa informacyjnego.
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STATE AND POSSIBLE DEVELOPMENT PROSPECTS FOR CRYPTOCURRENCY ON THE
EXAMPLE OF BITCOIN
Summary: The presented chapter presents the way the global cryptocurrency system works and its
significance for global economies. The history of the most popular cryptocurrency, namely bitcoin, was
analyzed. This allowed for the assessment and inference about the possible development prospects of
the cryptocurrency market and their significance for economic and social changes. The following
research methods were used in the work: literature analysis, case study and inference. The current trends
discussed in this chapter become stimulators for the development of the global economy and allow for
entering subsequent levels of economic evolution.
Keywords: Cryptocurrencies, financial innovations, global financial market, electronic banking.
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Ireneusz Miciuła1, Paweł Stępień2

ZNACZENIE TRENDÓW EKONOMICZNO-SPOŁECZNYCH
W ROZWOJU ŚWIATOWEJ GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ
(Ireneusz Miciuła, Paweł Stępień)
Streszczenie: Przedstawiony rozdział prezentuje istotę gospodarki elektronicznej oraz analizę
występujących współcześnie kluczowych trendów i ich znaczenie dla przemian
ekonomiczno-społecznych. Celem rozdziału jest przedstawienie i ocena wpływu ekonomicznych
i społecznych procesów zachodzących w światowej działalności e-biznesowej, które w erze globalnego
społeczeństwa informacyjnego wydają się nieuniknione. Metodami badawczymi są analiza literatury
przedmiotu i raportów międzynarodowych instytucji oraz wnioskowanie. Omówione w pracy aktualne
trendy stają się stymulatorami rozwoju światowej gospodarki. Wpływają one na ciągły rozwój
i wkraczanie na kolejne poziomy ewolucji gospodarki, która oparta jest na szeroko pojętej informacji,
nowoczesnych technologiach i komunikacji.
Słowa kluczowe: E-gospodarka, globalizacja, ekonomiczno-społeczne trendy biznesowe, branża IT,
społeczeństwo informacyjne.

Wstęp
Rewolucja związana z wprowadzeniem nowoczesnych technologii informatycznych
w sferze zarządzania daje się porównać z rewolucją przemysłową w obszarze środków
produkcji. Pojęcie nowej gospodarki (e-gospodarki, gospodarki elektronicznej) nierozerwalnie
łączy się z Internetem. Zmienił on nieodwracalnie kształt współczesnego biznesu, a trzeba się
liczyć z tym, że jesteśmy dopiero na początku tych zmian. Globalizacja rynku nabiera
niespotykanego dotąd rozmachu. Przy wyborze partnera biznesowego, czynnik geograficzny
nie ma już tak istotnego znaczenia. Produkty i usługi są dostępne niezależnie
od fizycznego usytuowania sprzedających i kupujących. Kontrahenci dobierają się
za pośrednictwem globalnych aukcji internetowych i tzw. business marketplaces.
Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw daje podstawę wzrostu dla całej branży IT.
Pojęcia i zasady funkcjonowania gospodarki elektronicznej
Gospodarka elektroniczna wpływa na każdą dziedzinę życia społeczno - gospodarczego
i modernizuje tradycyjną działalność przez stosowanie ICT we wszystkich gałęziach
gospodarki. Szacuje się, że na świecie jest ok. 4,2 mld użytkowników Internetu 3,

Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, e-mail: ireneusz.miciula@usz.edu.pl
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, e-mail: pawel.stepien@usz.edu.pl
3
Internet Users in the World by Regions – June 30, 2018. https://www.internetworldstats.com/stats.htm
(2018.10.24).
1
2
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zaś ok. 2,8 bln dolarów rocznie przepływa za pośrednictwem handlu elektronicznego
(e –commerce), który jest podzbiorem gospodarki elektronicznej4.
W ciągu ostatnich dwóch dekad technologia informacyjna zmieniła rzeczywistość
społeczną i gospodarczą. Dla sektora MSP wykorzystanie Internetu w działalności przekłada
się na 10% wzrost wydajności, przy czym prawie 25% firm z tego sektora deklaruje niemożność
prowadzenia działalności bez korzystania z teleinformatyki5. Jednak nie do końca wiadomo, w
jakim stopniu Internet przyczynia się do globalnego wzrostu gospodarczego, wydajności oraz
zatrudnienia. Niewątpliwie, Internet jest kluczowym elementem rozwoju współczesnej
gospodarki, przyczynia się do wzrostu wydajności i efektywności biznesu, powstawania
nowych miejsc pracy, oraz do wzrostu poziomu życia i nowych możliwości społecznych
i ekonomicznych mieszkańców różnych regionów świata.
Gospodarka elektroniczna obejmuje wszystkie sektory gospodarcze, niezależnie
od tego czy ich wytworem jest produkt materialny, czy niematerialny. Tworzy to nowy
porządek ekonomiczno – społeczny, w którym nowe reguły przedsiębiorczości oraz nowe
technologie pozostają ze sobą w ścisłych relacjach. Gospodarka elektroniczna, to dziedzina
bardzo prężnie rozwijająca się, dlatego w literaturze przedmiotu mamy do czynienia
z mnogością definicji.
Tabela 1. Definicje gospodarki elektronicznej (e – gospodarki, ang. e-conomy)
Lp.

Autor

1.

Wrycza S.

2.

Borowiecki R.,
Kwieciński M.

3.

Miciuła I.

Definicja
To wirtualna arena, na której prowadzona jest działalność, zawierane są
transakcje, dochodzi do tworzenia oraz wymiany wartości i gdzie
dojrzewają bezpośrednie kontakty między jej uczestnikami6.
To zarządzanie zasobami (informacyjnymi, finansowymi, osobowymi,
rzeczowymi) w procesie wymiany handlowej (usług) wykorzystującej
systemy i sieci teleinformacyjne. W ramach gospodarki elektronicznej
prowadzona jest m.in.: elektroniczna wymiana dokumentów, elektroniczna
bankowość, elektroniczne zakupy, elektroniczny transfer środków
pieniężnych, interaktywne systemy informacji głosowej, systemy
rezerwacji, itd.7.
To wykorzystywanie technologii informacyjnej w procesach
gospodarczych (produkcja, sprzedaż, dystrybucja produktów lub usług)
poprzez sieci teleinformatyczne8.

4

A. Orendorf, Global Ecommerce: Statistics and International Growth Trends [Infographic],
https://www.shopify.com/enterprise/global-ecommerce-statistics (01.09.2017).
5
Brown B., Court D., Willmott P., Mobilizing your C-suite for big-data analytics, McKinsey & Company.
Mckinsey.com, listopad, 2013.
6
Wrycza S., Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
2010, s. 490.
7
Borowiecki R., Kwieciński M.(red.), Monitorowanie otoczenia: przepływ i bezpieczeństwo informacji, w stronę
inteligencji przedsiębiorstwa, Zakamycze, Kraków 2003, s. 36-38.
8
Miciuła I., Miciuła K., Kluczowe trendy dla budowania biznesu w branży big data, „Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica” nr 36(863), 2015, s. 53.
135

Gospodarka i społeczeństwo XXI wieku
Kielce 2018

4.

GUS

136

To nowoczesny model gospodarki rozwijającej sie w wirtualnej przestrzeni,
w której prowadzona jest działalność ekonomiczna, transakcje finansowe,
gdzie dochodzi do tworzenia i wymiany kontaktów między uczestnikami
biznesu. Podstawowe procesy biznesowe, takie jak: obsługa zamówień,
płatności, promocji, dostawy usług i produktów cyfrowych, rozliczenia
wzajemne transakcji, kontakt z klientem, kontakt z dostawcą, wystawianie
faktur mogą być realizowane na drodze elektronicznej wspieranej przez
podstawowe medium jakim jest Internet9.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie cytowanej literatury.

Kluczowym elementem nowych form działalności gospodarczej są technologie
informatyczne. Rozwój instrumentów internetowych i teleinformatycznych zmienia procesy
zachodzące wewnątrz przedsiębiorstw, pomiędzy nimi, w kontaktach z klientami
indywidualnymi, a nawet między samymi klientami. Procesy takie jak obsługa zamówień,
płatności, promocja oraz dostawa mogą być realizowane na drodze elektronicznej. Powstanie
systemu ekonomicznego opartego na gospodarce elektronicznej jest nie tylko problemem
technicznym, ale zagadnieniem dotyczącym organizacji, zarządzania czy stworzenia
odpowiedniego środowiska gospodarczego. Nie jest to zatem kwestia mody związanej
z pojawieniem się nowych technik i wykorzystywaniem technologii teleinformatycznych,
lecz aspekt polegający na zrozumieniu, że stworzono narzędzia, które pojawiły się wskutek
przeobrażeń w funkcjonowaniu gospodarki. Pojawienie się Internetu oraz globalizacja
gospodarki tworzą szansę dla poszerzenia aktywności firm. Powoduje to wyrównanie szans w
dostępie do informacji czy pozyskiwaniu zamówień. Wiedza i technologia stanowią
podstawowy czynnik dynamizujący rozwój społeczno – gospodarczy. Kluczowe znaczenie dla
rozwoju przedsiębiorstw zajmuje kapitał intelektualny stając się głównym czynnikiem sukcesu,
wpływając

na

transformację

otoczenia

i

coraz

silniejszą

konkurencję.

Wdrożenie technologii informatycznych i posiadanie wykwalifikowanej kadry intensyfikuje
aktywność przedsiębiorstw wpływając na zdolność do działania w wirtualnej przestrzeni
będącej elementem elektronicznej gospodarki10. Nowe technologie to także czynnik
destabilizujący otoczenie przedsiębiorstw i konieczność przystosowania się do zmian.
Aby to zrobić, firmy musiały zweryfikować dotychczasowe rozwiązania i kanony
organizacyjne. Pomocne w tym procesie są relacje między najważniejszymi podmiotami
e-gospodarki. Zaliczamy do nich: biznes (przedsiębiorstwa), konsumentów i administrację
(podmioty publiczne). Poniżej przedstawiono relacyjne modele e-biznesowe.

9

GUS - http://www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-5948.htm, 20.09.2018.
T. Dudek, Obszary zastosowania gospodarki elektronicznej, Biblioteka cyfrowa, Szczecin, 2011, s.4.
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Tabela 2. Relacyjne modele w gospodarce elektronicznej
Administracja (A)

Biznes (B)

Konsument (C)

A – A (A2A)

A – B (A2B)

A – C (A2C)

koordynacja

przepływ informacji

przepływ informacji

procesów,

gospodarczych

administracyjnych

B – G (B2G)

B – B (B2B)

B – C (B2C)

zamówienia

„klasyczny” e-biznes

„klasyczny” e-handel

C – G (C2G)

C – B (C2B)

C – C (C2C)

podatki

porównywanie cen

aukcje internetowe

Administracja (A)

wewnętrzny obieg
dokumentów
Biznes (B)

publiczne
Konsument (C)

Źródło: Combe C., Introduction to e-business, management and strategy, Amsterdam-Boston-Heidelberg
Londyn-Nowy Jork-Paryż, Oxford, 2006, s.67.

W dobie społeczeństwa informacyjnego, gdzie informacja jest traktowana jako
szczególne dobro niematerialne, niejednokrotnie cenniejsze od dóbr materialnych,
e-gospodarka udostępnia niezastąpione narzędzia analityczne wspomagające procesy
decyzyjne w przedsiębiorstwie. W gospodarce elektronicznej istotną rolę odgrywają
kompetencje

związane

z

wykorzystaniem

różnych

narzędzi

informatycznych.

Bez nich niemożliwym jest efektywne kierowanie firmami, funkcjonowanie sprawnej
administracji publicznej oraz prowadzenie współpracy na arenie międzynarodowej. Integracja
procesów i zastosowań systemów informatycznych ma na celu ułatwienie szybkiej współpracy,
koordynacji i nawiązania relacji ponad granicami organizacyjnymi.
Trendy ekonomiczno – społeczne w światowej gospodarce elektronicznej
Gospodarka elektroniczna pełni ważną rolę w gospodarce narodowej. Według OECD,
e-biznes to wszelkie odmiany transakcji związanych z komercyjnym wykorzystaniem
indywidualnych i instytucjonalnych podmiotów gospodarczych, bazujących na cyfrowym
przetwarzaniu i transmisji danych11. Z funkcjonowaniem e-biznesu związane są e-narzędzia.
Mogą one służyć przedsiębiorcy do zmniejszenia kosztów stałych firmy lub zyskanie nowych
szans zarobkowych. Intranet usprawnia funkcjonowanie firm, zapewnia sprawniejsze
zarządzanie zasobami oraz szybki dostęp do obowiązujących standardów i wzorców. Ekstranet,
z

11

kolei,

służy

udostępnianiu

własnych

OECD – http://www.oecd.org/ - (02.10.2018).
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lub między nimi i ich klientami. Ekstranet zapewnia obniżenie wydatków na obsługę,
gdyż partnerzy biznesowi mają dostęp do aktualnych cenników, instrukcji, raportów przez całą
dobę. Zarówno intranety jak i ekstranety powinny być powszechnie wykorzystywane przez
firmy, gdyż przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności w e-biznesie12.
W sektorze przedsiębiorstw Internet pełni następujące funkcje13:
•

informacyjną – skupia się na świadczeniu usług WWW, co umożliwia szybki
i przejrzysty dostęp do dokumentów i informacji z całego świata,

•

komunikacyjną – w firmach z sektora MSP skupia się głównie na obsłudze poczty
elektronicznej,

•

marketingową – polega na wykorzystaniu poczty elektronicznej i stron WWW
do prezentacji ofert i informacji o przedsiębiorstwie oraz jego produktów lub usług,

•

wspomagającą zarządzanie – sprowadza się do wynajmu oprogramowania
i dodatkowych usług, takich jak archiwizacja danych czy zdalny dostęp do bazy danych,

•

wymiany handlowej – polega na wykorzystaniu serwisów będących platformami B2B,
co minimalizuje koszty wymiany handlowej.
Wszechobecność Internetu należy więc traktować jako wsparcie umożliwiające

rozwiązanie wielu problemów, na które napotykają przedsiębiorstwa. Sprzedaż internetowa
to szansa na podbój rynków do tej pory będących poza zasięgiem. E-gospodarka znosi
ograniczenia dostępu do globalnych rynków, które w tradycyjnej gospodarce zależą
od potencjału firmy, czyli szeroko rozumianych zasobów. Dzięki temu każdy przedsiębiorca
bez względu na skalę prowadzonego biznesu, dzięki e-gospodarce może oferować swoje
produkty i usługi na szeroką (globalną) skalę. Przed firmami działającymi w segmencie
technologii mobilnych otwierają się oszałamiające możliwości. Aplikacje mobilne stanowią
zupełnie nowy i niespotykany dotąd kanał komunikacji z klientem, pracownikami
i partnerami biznesowymi. Biznesowe produkty mobilne:
•

mobilne systemy wsparcia sprzedaży – aplikacje realizujące konkretne funkcje
wspomagające biznes (w tym m.in. systemy CRM, składanie zamówień, cenniki,
fakturowanie, e-księgowy, plany sprzedażowe, kalkulatory finansowe itd.),

•

Sales Force Automation (SFA) - uniwersalny systemem on-line do raportowania prac
handlowców, ankieterów i innych pracowników działających w terenie,

12

E. Tarasewicz, http://www.ipo.pl/zarzadzaniewfirmie/artykuly/gospodarka_elektroniczna.html, (30.09.2018).
J. Przybysz, Internet w komunikacji marketingowej małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] T. Łuczka
(red.), Małe i Średnie przedsiębiorstwa - szkice o współczesnej przedsiębiorczości, Wydawnictwo Politechniki
Poznańskiej, Poznań 2007, wyd. 2., s. 212-214.
13
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•

system do zarządzania projektami sprzedażowo-marketingowymi,

•

e-usługi do zarządzania projektami roboczymi w firmach w celu usprawnienia pracy
między pracownikami (kontakt, dzielenie danych, tablica zadań),

Branże, w których trend aplikacji mobilnych ma największe znaczenie to:
•

biznes i branża finansowa (w tym bankowość),

•

planowanie i zarządzanie przedsiębiorstwem (w tym systemy klasy ERP,
ang. Enterprise Resource Planning),

•

branża reklamowa, promocja firmy i produktu,

•

branża muzyczna i rozrywkowa (w tym gry),

•

branża wydawnicza (odczytywanie dokumentów, muzyki, filmów, itd.),

•

branża turystyczna.
Wzrost efektywności i konkurencyjności to nie jedyne, choć zapewne największe,

zalety

gospodarki

elektronicznej14.

Niewątpliwie

aktualnym

trendem

rozwojowym

są urządzenia mobilne i co za tym idzie działalność polegająca na tworzeniu lub przenoszeniu
na nie oprogramowania dotyczącego wszystkich branż gospodarki.
Media społecznościowe należą do narzędzi coraz powszechniej stosowanych
w biznesie. Przedsiębiorstwa wykorzystują je przede wszystkim w celach marketingowych, jak
również

do

współpracy

z

partnerami

biznesowymi.

Wykorzystywanie

mediów

społecznościowych odnosi się do korzystania z aplikacji opartych o technologie internetowe
lub platformy komunikacyjne do łączenia, tworzenia i wymiany treści on-line z klientami,
dostawcami i partnerami. W ostatnich latach najczęściej wykorzystywanym rodzajem mediów
społecznościowych były serwisy społecznościowe (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn,
GoldenLine) oraz portale umożliwiające udostępnianie multimediów (YouTube, Yahoo, itd.).
Małe i średnie przedsiębiorstwa wykorzystujące technologie internetowe rozwijają się
w tempie 2,4 razy szybszym niż firmy z sektora MSP nie korzystające z technologii
internetowych15. Media społecznościowe są uznawane za najważniejszy trend społeczny, który
zmienia aspekty komunikacji w społeczeństwie. Portale społecznościowe również odgrywają
ważną

rolę

w

prowadzeniu

biznesu,

szczególnie

w

kwestii

marketingu

i publicznych relacji (PR, ang. public relations) firmy. W tym zakresie powstają nowe miejsca
pracy i oddzielne komórki w przedsiębiorstwach, które dostrzegły ogromne znaczenie
informacji i relacji z otoczeniem, jako elementu strategicznego w gospodarce elektronicznej.
14

http://www.ipo.pl/zarzadzanie_w_firmie/artykuly/gospodarka_elektroniczna_w_ujeciu_teoretycznym.html
M. Rausas, J. Manyika, E. Hazan, J. Bughin, M. Chui, R. Said, Internet matters: The Net's sweeping impact on
growth, jobs, and prosperity, McKinsey & Company. Mckinsey.com, maj, 2011.
15
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Gospodarka sieciowa posiada charakterystyczną cechę, a mianowicie wirtualizację.
To dzięki niej mamy do czynienia z wirtualnymi przedsiębiorstwami. Oczywiście w świecie
rzeczywistym istnieją ich materialne struktury, jednak w sieci stykamy się z wirtualizacjami.
Występuje w niej korelacja trzech płaszczyzn: techniki obliczeniowej, transmisji danych oraz
płaszczyzny realnych wartości oferowanych klientom. Gospodarki elektronicznej nie da się
dobrze zrozumieć bez odniesienia do procesu globalizacji. Gospodarka sieciowa rozwinęła się
tak dynamicznie właśnie dzięki globalizacji i z jej rozwojem związany jest jej sukces.
Globalizacja umożliwiła ciągły charakter funkcjonowania podmiotów gospodarki sieciowej
niezależny od czasu i miejsca. Rola internetowego serwisu jako podstawowego narzędzia
komunikacji

firmy

z

otoczeniem

społeczno-gospodarczym

ciągle

wzrasta16.

Klasyfikacje modeli e-biznesowych kładą nacisk na kwestie technologiczne oraz sposobu
zarządzania przedsiębiorstwem w przestrzeni wirtualnej. W chwili obecnej można
zaobserwować łączenie i przenikanie się poszczególnych modeli biznesowych, co skutkuje
powstawaniem nowych sposobów funkcjonowania firm w cyberprzestrzeni.
Tabela 3. Modele e-biznesowe jako klasyfikatory trendów w gospodarce elektronicznej
Autor
M. Rappa

A. Hartman,
J. Sifonis,
J. Kador,
C. Combe

C.M. Olszak

16

Modele e-biznesowe
- model pośrednika (brokera) (brokerage model)
- model reklamowy (advertising model)
- model pośrednika informacyjnego (informacyjny) (infomediary model)
- model kupca (merchant model)
- model producenta (bezpośredni) (manufacturer (direct) model)
- model sieci afiliowanej (affiliate model)
- model wirtualnej społeczności (community model)
- model abonencki (subskrypcyjny) (subscription model)
- model taryfowy (utility model)
- platforma handlu internetowego (e-business storefront)
- pośrednik informacyjny (infomediary):
- pośrednik zaufania (trust intermediary)
- wspomaganie realizacji przedsięwzięć e-biznesowych (e-business enabler)
- dostarczanie infrastruktury (infrastructure provider)
- model agregatora kupujących (buyer aggregator model)
- platformy współpracy (collaboration platforms)
- trzecie strony rynku (third-party marketplaces)
- integratorzy usług łańcucha wartości (value-chain integrator)
- portale i serwisy informacyjne
- sprzedaż detaliczna
- brokerzy transakcji
- kreatorzy rynku
- dostawcy usług
- dostawcy "społeczności"
- elektroniczne rynki i giełdy
- elektroniczna dystrybucja
- doradztwo biznesowe (matchmaker)

D. Nojszewski, Przegląd modeli e-biznesowych, E-mentor nr 2 (19), Warszawa, 2007.
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- pośrednictwo
- organizacja wirtualna
Źródło: A. Hartman, J. Sifonis, J. Kador, E-biznes - strategie sukcesu w gospodarce internetowej, Warszawa 2001;
C.M. Olszak (red.), Systemy e-commerce. Technologie internetowe w biznesie, Katowice 2004; P. Timmers,
J. Gasós, Agent Technologies and Business Models for Electronic Commerce, [w:] M. Warkentin, Business
to Business Electronic Commerce: Challenges and Solutions, Londyn 2002; Rappa M., Business Models on the
Web, http://digitalenterprise.org/models/models.html, 2012.

Ciekawy aspekt rozwoju modeli e-biznesu stanowi „przechwytywanie” wartości
z nowych technologii oraz zdolność „odblokowywania” ukrytych (potencjalnych) wartości,
które niesie ze sobą technologia17. Innowacyjne modele e-biznesu łączą strategię biznesu,
organizację, technologię i instytucje. Wydajne systemy płatnicze są niezbędnymi składnikami
dobrze funkcjonujących rynków, bowiem ułatwiają wymianę towarów, usług i aktywów.
Szybkość i wygoda przetwarzania i dokonywania płatności wywierają duży wpływ
na działalność gospodarczą, dlatego ważne jest, aby systemy płatności spełniały wymogi
efektywności ekonomicznej. Innowacyjne usługi płatnicze to usługi, w których zostały
wprowadzone nowe rozwiązania, technologie lub standardy zmieniające w sposób jakościowy
dotychczasowy sposób dokonywania płatności. Można wskazać trzy obszary innowacji
w dziedzinie płatności detalicznych: innowacyjne instrumenty płatnicze, innowacyjne kanały
i sposoby dokonywania płatności oraz innowacyjne formy pieniądza. Dodatkowo potrzeba
zapewnienia bezpieczeństwa firmom i ich klientom stworzyła prężną branżę dla biznesu jaką
jest

bezpieczeństwo

w

Internecie.

Element

systemowy

w

postaci

e-płatności

ma fundamentalny wpływ na funkcjonowanie całej e-gospodarki. Na rynku ciągle pojawiają
się nowe systemy płatnicze, które przedsiębiorcy dostosowują do potrzeb e-konsumentów.
Jest to efekt rozwoju gospodarki elektronicznej i e-handlu. Sklepy internetowe inwestując
w rozwój swoich platform pod kątem e-płatności pokazują profesjonalizm i dostosowanie się
do potrzeb wymagającego już klienta w sieci. Rozwój e-płatności ma także duże znaczenie dla
budowania zaufania konsumenta do zakupów w sieci – pokazuje, że zakupy online
są bezpieczne i szybkie18. Do „nowych” form działalności gospodarczej w Internecie
wynikających z trendów ekonomiczno – społecznych zaliczamy m.in.:
•

wirtualne hurtownie (cloud computing),

•

e-banking, e-płatności itp. usługi internetowe,

P. Olszynka, Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce, PMR
Publications, 2011.
18
http://www.ecommercepolska.pl/pl/95-1533-przyklady_z_branzy - (04.11.2017).
17
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marketing wirtualny – w tym tworzenie wizerunku firmy przez profesjonalnych
dostawców w serwisach społecznościowych,

•

internetowe kino (telewizja interaktywna), internetowa prasa,

•

rekrutację pracowników (HR),

•

rozmowy telefoniczne za pomocą Internetu,

•

wirtualne aukcje (przykładowo giełdy usług telekomunikacyjnych, energii elektrycznej,
gazu ziemnego – AltraEnergy, eLance),

•

big data – termin dotyczący wszelkich aspektów związanych z analizą dużych,
różnorodnych, szybko zmieniających się zbiorów danych, które stanowią kluczową
wartość dla biznesu. Obecnie rynek ten wyceniany jest na ok. 3,8 mld dolarów i ma
ogromny potencjał wzrostu19.
Big data to nie tyle trend technologiczny, co nowy model budowania biznesu,

a największym wyzwaniem jest umiejętność odpowiedniego segregowania danych
i wykorzystanie ich przy podejmowaniu decyzji biznesowych. Zgodnie z raportem IBIS World
szacuje się, że w dziedzinie big data wystąpi 5,8% coroczny wzrost przychodów
i 35,7% roczna marża zyski z analiz biznesowych i branży oprogramowania
dla przedsiębiorstw do 2020 roku20. Do 5 największych obszarów, w których ma zastosowanie
trend „Big data” zaliczamy:
•

Dane finansowe (w tym bankowość),

•

Transakcje detaliczne,

•

Branżę telekomunikacyjną,

•

Social Media Activity (aktywność w mediach społecznościowych),

•

Instytucje administracji publicznej (np. rejestry medyczne - służba zdrowia).
Internet stał się kluczowym elementem współczesnego świata. Korzystają z niego ponad

2 biliony ludzi na całym świecie. Dodajmy do nich 5 miliardów użytkowników telefonów
komórkowych, a bez wahania będzie można stwierdzić, że trendy napędzające rozwój
cyfrowych sieci komunikacyjnych w znacznym stopniu zadecydują o rozwoju społecznym
i ekonomicznym21.

19

Internet matters: Essays in digital transformation | McKinsey & Company. Mckinsey.com (2013-03-13).
IBIS World, Industry Research Reports, http://www.ibisworld.com/, 2015.
21
http://cyfrowagospodarka.pl – (11.11.2017).
20
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Podsumowanie
Światowa gospodarka jest w fazie globalizacji, dotykającej szczególnie elektronicznego
handlu, usług i produkcji opartej na zaawansowanych technologiach. Systemy informatyczne,
dzięki którym te przemiany są możliwe można zakwalifikować do grupy systemów
strategicznych,

przełomowych

w

osiąganiu

przyszłych

sukcesów

gospodarczych.

Aktualnie większego znaczenia nabierają bardziej zaawansowane sposoby wykorzystania
technologii informacyjnych w firmach, takie jak ich „usieciowienie”. Ma to ogromne znaczenie
w przełożeniu na e-biznes przedsiębiorstw, gdyż zgodnie z danymi Eurostat’u już prawie
60% użytkowników Internetu w UE dokonuje zakupów on-line. Większa liczba transakcji
realizowanych drogą elektroniczną uwypukla szanse rozwojowe podmiotów gospodarczych.
Znaczenia nabierają też koszty wykorzystywania narzędzi ICT i możliwości oddziaływania
w sferze ekonomiczno – społecznej jako całości gospodarki. Postęp technologii
elektronicznych i informatycznych oraz ekspansja światowej sieci Internet stają się
stymulatorami rozwoju światowej gospodarki. Wpływają one na ciągły rozwój i wkraczanie na
kolejne poziomy ewolucji elektronicznej gospodarki, która oparta jest na szeroko pojętej
informacji, nowoczesnych technologiach, Internecie i komunikacji. Nie dziwi więc fakt,
że przedsiębiorstwa wykazują dynamiczny wzrost wykorzystania e-biznesu w swojej
działalności gospodarczej.
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ECONOMIC AND SOCIAL TRENDS IN THE GLOBAL ELECTRONIC ECONOMY
Summary: The presented chapter presents the essence of the electronic economy and analysis of key
trends currently taking place and their significance for economic and social changes. The aim of the
chapter is to present and assess the impact of economic and social processes in global e-business, which
in the era of the global information society seem inevitable. The research methods are the literature
analysis of the subject and reports of international institutions and inference. The current trends
discussed in the work become stimulators for the development of the global economy. They affect the
continuous development and entering the next levels of economic evolution, which is based on broadly
understood information, modern technologies and communication.
Keywords: e-economy, globalization, economic and social business trends, IT industry, information
society.
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Ireneusz Miciuła1, Paweł Stępień2

KAPITAŁ INTELEKTUALNY W GOSPODARCE XXI WIEKU
(Ireneusz Miciuła, Paweł Stępień)
Streszczenie: W rozdziale zaprezentowano istotę i znaczenie kapitału intelektualnego we współczesnej
gospodarce. Celem opracowania jest zbadanie, jaki wpływ ma kapitał intelektualny na współczesną
gospodarkę. W ramach realizowanego celu zaprezentowano definicję, istotę oraz elementy składowe
kapitału intelektualnego w oparciu o analizę i wnioskowanie literatury przedmiotu oraz własne
doświadczenia. W pracy podjęto próbę zidentyfikowania czynników przemawiających za hipotezą, że
we współczesnej gospodarce opartej na wiedzy kapitał intelektualny ma fundamentalne znaczenie dla
konkurencyjności przedsiębiorstw rynkowych. Istotnym elementem tej dziedziny wiedzy jest
zidentyfikowanie czynników, które są generatorami tworzenia wartości kapitału ludzkiego w firmie.
W badaniach zaproponowano autorską koncepcję rozróżniania elementów składowych dla kapitału
ludzkiego będącego częścią omawianego współcześnie kapitału intelektualnego.
Słowa kluczowe: Kapitał intelektualny, kapitał ludzki, gospodarka oparta na wiedzy, gospodarka XXI
wieku.

Wstęp
Stan gospodarki danego kraju jest określany na podstawie mierników ekonomicznych,
które pozwalają na wyznaczenie jego potencjału oraz barier rozwoju. Wzrost gospodarczy
oznacza wzrost produkcji dóbr i usług w danym roku. Jeśli w kolejnym roku w całej gospodarce
uda się sprzedać więcej towarów i usług niż w roku poprzednim, mamy do czynienia ze
wzrostem gospodarczym.
Rozróżnia się wzrost nominalny i realny. Gdy możemy więcej zarobić (źródłem wzrostu
jest praca), ale równocześnie podniosły się ceny towarów, mamy do czynienia ze wzrostem
nominalnym. Nie możemy bowiem kupić więcej niż poprzednio. Dlatego faktyczny wzrost
gospodarczy występuje dzięki wzrostowi realnemu, czyli po uwzględnieniu inflacji.
Wzrost gospodarczy odnosi się zatem do zmian ilościowych. Nie wolno jednak pominąć zmian
o charakterze jakościowym, tj. nowoczesnych metod wytwarzania i zarządzania,
które wpływają na efektywność pracy. Korzyścią wynikającą ze wzrostu i rozwoju
gospodarczego jest zwiększenie standardu życia, zwiększenie produkcji, poprawa sytuacji
socjalnej oraz większe bezpieczeństwo publiczne. Wzrost i rozwój gospodarczy można
uzyskiwać poprzez:

1
2

Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, e-mail: ireneusz.miciula@usz.edu.pl
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, e-mail: pawel.stepien@usz.edu.pl
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•

zwiększenie zatrudnienia,

•

wyposażenie przedsiębiorstw w większą liczbę maszyn,

•

efektywniejsze wykorzystanie tego, co się już posiada,

•

zastosowanie nowoczesnych technologii i rozwiązań technicznych,

•

podniesienie kwalifikacji pracowników,

•

zwiększenie wydajności.
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Pomimo wielu korzyści wynikających ze wzrostu i rozwoju gospodarczego, np. wzrostu
zatrudnienia, konsumpcji i inwestycji oraz ogólnego poziomu życia, należy pamiętać o jego
kosztach. Może to być unowocześnienie produkcji, które w dłużej perspektywie może
prowadzić do bezrobocia strukturalnego. Mogą to być aspekty wyczerpywania zasobów
naturalnych i zanieczyszczenia środowiska. W związku z powyższym należy patrzeć
długofalowo i dbać o zrównoważony rozwój gospodarki.
Celem rozdziału jest próba zdiagnozowania, jaki wpływ ma kapitał intelektualny na
współczesną gospodarkę. W ramach realizacji celu zaprezentowano wybrane definicje, istotę
oraz elementy składowe kapitału intelektualnego. Podjęto również próbę ustalenia argumentów
przemawiających za hipotezą, że we współczesnej gospodarce opartej na wiedzy kapitał
intelektualny ma fundamentalne znaczenie dla konkurencyjności przedsiębiorstw rynkowych.
Rola kapitału intelektualnego w gospodarce opartej na wiedzy
Tworzenie strategii rozwoju przedsiębiorstwa warunkowane jest wieloma aspektami,
np. zakresem oferty, stosowanymi metodami zarządzania, wykorzystywaną strukturą
organizacyjnej. Decydujące dla przedsiębiorstwa są jednak zasoby, z których może ono
korzystać. Można je podzielić na materialne i niematerialne. Do zasobów materialnych
(rzeczowych) zalicza się: surowce, pomieszczenia, sprzęt i materiały potrzebne do produkcji
oraz już wytworzone produkty. Należy jednak podkreślić, że obecnie zasoby niematerialne
zaczynają decydować o sukcesie rynkowym przedsiębiorstw. Zasobami tymi są:
doświadczenie, informacje, marka, wiedza, kontakty, kultura organizacyjna oraz potencjał
pracowników. Zasoby te stanowią swoistego rodzaju uwarunkowanie, w którym firma
funkcjonuje, co ma wpływ na tworzenie jej strategii. Zasoby, jakimi dysponuje
przedsiębiorstwo, nie powinny być traktowane osobno, lecz powinno się uwzględniać
możliwość

ich

komplementarnego

lub

substytucyjnego

wykorzystania.

Zasobami

niematerialnymi są również kapitał strukturalny, relacyjny i ludzki. Kapitał strukturalny określa
się jako wyrażalną i usystematyzowaną wiedzę, która jest odzwierciedlona w postaci własności
intelektualnych, baz danych czy infrastruktury technicznej. Kapitał relacyjny (klienta) stanowią
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relacje i związki rynkowe z otoczeniem przedsiębiorstwa, np. z klientami, dostawcami,
ośrodkami władzy oraz wiedza osadzona w międzyorganizacyjnych relacjach3. Zasobami
niematerialnymi firmy reprezentowanymi przez czynnik ludzki są również kwalifikacje
i kompetencje pracowników. Zasoby te są bardzo istotne, ponieważ umożliwiają firmie uczenie
się nowych kompetencji i możliwości rozwoju, co wpływa na przyrost wiedzy organizacyjnej
i wykorzystywanie szans biznesowych.
Kapitał intelektualny = kapitał ludzki + kapitał strukturalny + kapitał relacyjny
Zasoby niematerialne, takie jak marka i wizerunek określają długotrwałe i trudne lub wręcz
niemożliwe do szybkiej zmiany - opinie konsumentów o firmie i jej produktach. Budowa
dobrego wizerunku jest długotrwała i przyczynia się do wzrostu ilości lojalnych klientów
wobec firmy. Posiadanie lojalnych i uczciwych pracowników stwarza możliwość obniżenia
kosztów funkcjonowania firmy, ze względu na niższą rotację personelu oraz mniejszą
konieczność jego kontroli. Osobną grupę zasobów stanowią zasoby finansowe. Stanowią one
jeden z trzech (obok rzeczowych i ludzkich) najważniejszych czynników wpływających
na potencjał rynkowy. Przedsiębiorstwo nieustannie analizuje możliwość pozyskiwania
i udoskonalania swoich strategicznych zasobów (rzeczowych, ludzkich i finansowych)
z zewnątrz. Na bieżąco prowadzi analizy możliwości pozyskania tańszych lub
efektywniejszych zasobów rzeczowych, technologicznych, finansowych i ludzkich4.
Aktualnie, wiedza i technologia stanowią podstawowy czynnik dynamizujący rozwój
społeczno – gospodarczy. Kluczowe znaczenie dla rozwoju firm zyskał kapitał intelektualny
stając się głównym czynnikiem sukcesu oraz wpływając na transformację otoczenia i coraz
silniejszą

konkurencję5.

Wdrożenie

technologii

informatycznych

i

posiadanie

wykwalifikowanej kadry intensyfikuje aktywność przedsiębiorstw. Osoba wykształcona
z wykorzystaniem dużych nakładów pracy do wykonywania zawodów wymagających
nadzwyczajnych sprawności i umiejętności może być porównywana do drogiej maszyny.
Praca, której nauczyła się wykonywać musi dawać odpowiednie dochody, które pokryją cały
poniesiony koszt edukacji i dadzą dochód porównywalny z przeciętnym dochodem uzyskanym
Ujwary – Gil A., 2009, Kapitał intelektualny, a wartość rynkowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo C.H. Beck,
Warszawa, 2009, s. 198.
4
M. Czuba, 2012, Znaczenie zasobów jako źródła przewagi konkurencyjnej dla ﬁrm świadczących usługi
komunalne, [w:] Zarządzanie i Edukacja, (red. Korab K.), Zarządzanie kapitałem ludzkim, nr 83, Warszawa,
2012.
5
W. Tyc, Kapitał ludzki jako zasób czynników wytwórczych, [w:] Teoretyczne aspekty gospodarowania, D.
Kopycińska (red.), Katedra Mikroekonomii US, Szczecin 2005.
3
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z kapitału równego poniesionym kosztom6. Jakość kapitału ludzkiego nabrała szczególnego
znaczenia dla gospodarek krajów rozwiniętych wraz z przyspieszeniem globalizacji,
obniżeniem ogólnoświatowych kosztów kapitału i wzrostem jego dostępności.
Mobilność kapitału doprowadziła do sytuacji, w której o jego alokacji w danym kraju,
obok ceny siły roboczej, systemu podatkowego i jakości infrastruktury materialnej i instytucji,
decyduje jakość siły roboczej. Dzieje się tak z kilku powodów. Działy produkcji oparte o nisko
wykwalifikowaną siłę roboczą zostały przeniesione do obszarów o najniższych kosztach pracy.
Rywalizacja pomiędzy krajami OECD i pozostałymi krajami rozwiniętymi/rozwijającymi się,
zaczyna się toczyć o lokalizację produkcji zaawansowanej technologicznie oraz alokację prac
badawczo-rozwojowych i centrów badawczo-rozwojowych. Wynika to z zainteresowania rolą
umiejętności i zdolności jednostki ludzkiej w wytwarzaniu dobrobytu narodu, co obecnie
ma fundamentalne znaczenie w gospodarce. Kapitał ludzki jako wiedza, umiejętności,
zdolności i inne przymioty jednostki ludzkiej, które umożliwiają wytwarzanie osobistego,
społecznego i ekonomicznego dobrobytu7, nie odbiega znacząco od tej, zdefiniowanej przez
Adama Smitha, który przez kapitał ludzki rozumiał wszystkie użyteczne umiejętności nabyte
przez mieszkańców danego kraju8.
Powyższe definicje czynią bezpośredni pomiar „zasobu” kapitału ludzkiego
niemożliwym do zrealizowania. Można go jedynie szacować za pośrednictwem zjawisk
mierzalnych ujętych w statystykach i miar pochodnych oraz indeksowych kombinacji tych
miar9. Wpływ czynnika ludzkiego w procesie produkcji ma zasadnicze znaczenie
dla racjonalności, efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstw. Dodatkowo kapitał ludzki
odgrywa istotną rolę w procesach przedprodukcyjnych i poprodukcyjnych, co czyni go
najcenniejszym zasobem przedsiębiorstwa.
Kapitał ludzki zajmuje ważną rolę w koncepcji „gospodarki opartej na wiedzy‟, która
po raz pierwszy została zaprezentowana w publikacji Fritza Machlupa (1962). Ten powszechnie
dziś używany termin musiał jednak poczekać do lat 90-tych XX w., kiedy to został
spopularyzowany przez Petera Druckera (1992). W gospodarce opartej na wiedzy kluczem
do sukcesu jest kapitał ludzki. Także nowoczesne teorie wzrostu gospodarczego traktują kapitał
ludzki jako istotną determinantę rozwoju gospodarczego. Kapitał ludzki jest pojęciem bardzo
„obciążonym” teoretycznie i empirycznie. W literaturze spotkać można bardzo wiele
A. Smith, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, PWN, Warszawa, 2013, s. 118.
OECD, The Well-being of Nations, The Role of Human and Social Capital. OECD Publishing 2017, s. 18.
8
R. Milewski, E. Kwiatkowski (red.), Podstawy ekonomii, wyd. 3, PWN, Warszawa, 2011.
9
I. Miciuła, The Measurement of Human Capital Methods, Folia Oeconomica Stetinensia vol. 16, 2016, p. 39.
6
7
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nie zawsze precyzyjnie sformułowanych określeń kapitału ludzkiego. Wieloznaczność tego
pojęcia jest wynikiem przede wszystkim poziomu prowadzonych rozważań i stosowania
odmiennych zasad badawczych. Definicje kapitału ludzkiego zmieniają się wraz z kontekstem
kulturowych, panującą modą, obyczajami i praktykami językowymi danego autora i jego
czasów. Jednak należy zauważyć, że istniejące różnice pozwalają pełniej odkryć złożoną
strukturę zjawiska10. Do najważniejszych problemów poznawczych koncepcji kapitału
ludzkiego należą11:
•

różnorodność poziomów rozpatrywania kapitału ludzkiego,

•

rozmyte i bardzo zróżnicowane definicje,

•

brak zgody badaczy co do elementów strukturalnych kapitału ludzkiego,

•

rozwój w zarządzaniu koncepcji związanych z kapitałem ludzkim,

•

różne

podejścia

zaczerpnięte

z

różnych

dyscyplin

nauk

społecznych,

m.in. ekonomicznych, socjologicznych, humanistycznych, technicznych.
W literaturze bardzo często używa się określeń: zasoby, aktywa, kapitał w odniesieniu
do pracowników. Zarówno w literaturze polskiej, jak i zagranicznej brak jest
jednoznacznego zdefiniowania tych pojęć i określenia różnic między nimi. Zarządzanie
zasobami ludzkimi stoi u progu rewolucyjnych zmian, których jednym z symboli będzie
odejście od pojęcia „zasoby ludzkie” na rzecz terminu „kapitał ludzki”12.

Elementy składowe kapitału ludzkiego
Definicja kapitału wywodzi się z dziedziny ekonomii i finansów, gdzie określany jest jako
dobro (bogactwa, aktywa) finansowe, szczególnie, gdy służy rozpoczęciu lub kontynuacji
działalności gospodarczej. W szerokim kontekście kapitałem jest „samopomnażająca się”
wartość. Taka definicja wskazuje, po pierwsze, na fakt, że kapitałem nie muszą być jedynie
pieniądze i dobra, ale są to technologie i inne niematerialne wartości. Po drugie mówi o tym,
że nie wszystkie „wartości” są kapitałem, a jedynie te zainwestowane, czyli takie, których
posiadanie daje właścicielowi określone korzyści. Kapitał ludzki jest wartością,
która zastosowana przynosi właścicielowi dochód oraz wartości mające zdolność do osiągania
i pomnażania dochodów oraz innych korzyści. Pojęcie kapitału w odniesieniu do ludzi zmusza
od samego początku do jego kompletnego wartościowania, przy czym powinna zostać wyraźnie
H. Król, A. Ludwiczyński, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWN,
Warszawa, 2006.
11
J. Samul, Pojęcie kapitału ludzkiego w opinii menedżerów personalnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach nr 96, Seria: Administracja i Zarządzanie, 2013.
12
P. Bochniarz, K. Gugała, Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie, Poltext, Warszawa, 2005.
10
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rozgraniczona ta część, która jest stawiana do dyspozycji w danej organizacji
i ta niezagospodarowana13. W koncepcji kapitału ludzkiego odpowiedzialność za
wykorzystanie potencjału pracownika leży zarówno po stronie organizacji, jak i samego
pracownika. Kapitał ludzki to coś więcej niż zasoby ludzkie, bowiem kapitał ludzki jest
kategorią dynamiczną oraz jakościową, sugerując możliwość tworzenia nowych wartości,
natomiast zasób jest w większym stopniu kategorią statystyczną i ilościową. Niektórzy badacze
tego zagadnienia twierdzą, że proces transformacji zasobów ludzkich w kapitał ludzki dopiero
się zaczyna i nie jest możliwe na tym etapie określenie wyraźnych różnic. Jednocześnie
występuje wielość definicji kapitału ludzkiego, która z jednej strony komplikuje praktyczne
zastosowanie koncepcji kapitału ludzkiego, z drugiej jednak z pewnością pozwala na pełniejsze
odkrycie jej złożonej struktury.
Tabela 1. Definicje kapitału ludzkiego
Lp.
1.

2.

Autor
A. Baron,
M.
Armstrong
N. Bontis

3.

A.
Sajkiewicz

4.

I. Miciuła

5.

OECD

Definicja
Wiedza, umiejętności, możliwości oraz potencjał do rozwoju i wprowadzania
innowacji, wykazywane przez ludzi pracujących w danej firmie.
Czynnik ludzki organizacji, czyli połączone ze sobą: inteligencja,
umiejętności i wiedzą specjalistyczna, które nadają organizacji jej
specyficzny charakter.
Ludzie trwale związani z firmą i z jej misją, charakteryzujący się
umiejętnościami współpracy, kreatywności postaw i kwalifikacjami.
Stanowią oni motor i serce firmy, bez którym niemożliwy staje się jej dalszy
rozwój.
to wartości nierozerwalnie tkwiące w człowieku i nie mogące stanowić
przychodu bez jego udziału, takie jak: kwalifikacje (wiedza i umiejętności),
kompetencje społeczne, postawy i zachowania wobec organizacji
(motywacja i zaangażowanie).
to wiedza, umiejętności, zdolności oraz inne właściwe jednostce atrybuty
ułatwiające tworzenie osobistego, społecznego oraz ekonomicznego
dobrostanu.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Baron, M. Armstrong, Zarządzanie kapitałem ludzkim, Oficyna
Wolters Kluwer Business, Kraków, 2008; E. Skawińska, K. Sobiech – Grabka, K. Nawrot, Makroekonomia.
Teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki rynkowej, PWE, Warszawa, 2011; OECD, The Well-being of
Nations, The Role of Human and Social Capital. OECD Publishing, 2017.

J. Strużyna J., Próba porównania koncepcji kapitału ludzkiego i zasobów ludzkich, [w:] Zarządzanie wartością
kapitału ludzkiego organizacji, A. Lipka, S. Waszczak (red.) Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w
Katowicach, Katowice, 2007.
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W kontekście prezentowanych definicji, kapitał ludzki stanowi siłę napędową rozwoju,
ponieważ zawiera ogromne możliwości motywacyjne, które są ujawnione w trakcie
efektywnego zarządzania firmą.
Podsumowując powyższe kwestie należy uznać, że kapitałem ludzkim są ludzie trwale
związani z firmą i z jej misją, charakteryzujący się umiejętnością współpracy, kreatywnością
i kwalifikacjami. Stanowią oni „motor i serce” firmy, i bez nich niemożliwy staje się dalszy
rozwój firmy. Stanowią także czynnik, który decyduje o różnicach między organizacjami
i daje rzeczywistą podstawę przewagi konkurencyjnej. Cechami kapitału ludzkiego
są konkurencyjność i wyłączność, co oznacza, że koszt alternatywnego użycia zawsze dotyczy
całego kapitału ludzkiego, ponieważ człowiek nie jest w stanie podzielić swojej wiedzy czy
umiejętności tkwiących w nim samym na kilka równoczesnych zadań.
Konkretyzując zagadnienie kapitału ludzkiego – jest to zasób wiedzy, umiejętności,
zdrowia, siły i energii witalnej zawarty w człowieku. Zasób ten stanowi określony potencjał,
który można powiększać drogą inwestycji w człowieka. Inwestycje w człowieka definiowane
są jako ogół działań, które wpływają na przyszły pieniężny i fizyczny dochód.
Cechą charakterystyczną inwestycji w człowieka jest to, iż przynoszą zwrot poniesionych
nakładów w perspektywie długookresowej. Teoria kapitału ludzkiego wyraźnie akcentuje
znaczenie wartości dodanej, którą wnoszą do organizacji pracujące w niej osoby. Ze względu
na aktualny proces kształtowania się nowej dziedziny wiedzy mamy do czynienia
z niejednoznacznością pojęcia kapitał ludzki, co w naukach społecznych nie jest rzadkością.
Natomiast w ujęciu ogólnych określającym elementy składowe kapitału ludzkiego występuje
zbieżność i najczęściej pojawia się aspekt wiedzy, umiejętności, postawy i zachowań oraz cech
osobowościowych.
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Rysunek 3. Elementy składowe kapitału ludzkiego
Kapitał ludzki

Kwalifikacje

Wiedza

Wykształcenie,
wiedza teoretyczna

Umiejętności

Doświadczenie,
Umiejętności
praktyczne

Kompetencje społeczne

Zdolności
interpersonalne,
umiejętność
współpracy,
komunikacji,
umiejętności
stanowiskowe

Postawy i zachowania

Motywacja, zaangażowanie,
orientacja na cel, postawy i
zachowania wobec organizacji,
identyfikacja z organizacją

Źródło: opracowanie własne.

Uniwersalnymi elementami składowymi kapitału ludzkiego są: kwalifikacje,
kompetencje społeczne oraz postawy i zachowania wobec organizacji. Kwalifikacje to przede
wszystkim wiedza i umiejętności praktyczne, co przejawia się przez wykształcenie i zdobyte
doświadczenie. Kompetencje społeczne, zwane umiejętnościami miękkimi, które wynikają
m.in. z cech osobowościowych, to: zdolność budowania pozytywnych relacji, umiejętność
współpracy, umiejętność komunikacji i mediacji, dostosowywanie się do nowych warunków,
innowacyjność, umiejętność pracy zespołowej oraz tzw. umiejętności stanowiskowe
np. przywódcze. Postawami i zrachowaniami wobec działalności w organizacji są: motywacja,
zaangażowanie, identyfikacja z firmą, orientacja na cel, itp.
Dostrzegając różnice w określeniu elementów kapitału ludzkiego warto skupić się na
cechach wspólnych. Każda z podanych definicji zawiera elementy związane z osobowością,
cechami czy zdolnościami człowieka (umiejętności analizowania i syntetyzowania,
inteligencja, energia, chłonność umysłu, zdrowy rozsądek, zręczność intelektualna).
Większość zaprezentowanych definicji podkreśla również rolę kompetencji jako składowej
struktury kapitału ludzkiego. Ponadto kompetencje rozumiane są w bardzo podobny sposób –
jako wiedza i umiejętności praktyczne. Z punktu widzenia organizacji istotne są te cechy
kapitału ludzkiego, które mogą być „kreowane”. O ile trudne lub nawet niemożliwe jest
kształtowanie cech osobowościowych pracownika, to wpływ przedsiębiorstwa na kompetencje
pracownika jest dość duży. Jeszcze większą rolę odgrywa firma w przypadku kształtowania
takich elementów jak postawa pracowników, która przejawia się motywacją i zaangażowaniem.
Stanowi to duże wyzwania dla systemu zarządzania kapitałem ludzkim, co potwierdzają obecne
trendy w nauce i biznesie, które badają i stosują elementy tej dziedziny wiedzy. Niezależnie
od różnic pojęciowych, czy elementów składowych kapitału ludzkiego większość autorów
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zgadza się co do tego, że kapitał ludzki jest najcenniejszym kapitałem współczesnej firmy.
Ma to konsekwencje dla rozwoju nauki oraz zastosowań praktycznych. Różnice wynikają
z poszukiwań uniwersalnej definicji, która obejmuje wszystkie elementy składowe kapitału
ludzkiego.
Aktualnie istnieje wiele ogólnych koncepcji mówiących o tworzeniu wartości dodanej
poprzez odpowiednie zarządzanie kapitałem ludzkim. Natomiast brak jest konkretnych
propozycji wdrożeniowych, dzięki którym możliwy będzie pomiar wpływu zarządzania
kapitałem ludzkim na wyniki przedsiębiorstwa. Kluczowe znaczenie kapitału ludzkiego
w rozwoju ekonomicznym i społecznym nie może zostać w żaden sposób przecenione.
Przyjmuje się, że kapitał ludzki wpływa na indywidualne zarobki pracowników, efektywność
i skuteczność przedsiębiorców, jak i na wartość dodaną generowaną przez gospodarkę
narodową. Świadomość ta skłania organizacje międzynarodowe oraz przedstawicieli
poszczególnych państw do poszukiwania wiarygodnych metod jego pomiaru, pozwalających
na formułowanie programów rozwoju na poziomie indywidualnym, organizacyjnym
i krajowym.

Podsumowanie
W niniejszym opracowaniu przedstawiono istotę i elementy składowe kapitału ludzkiego, który
współcześnie

ma

fundamentalne

znaczenie

dla

konkurencyjności

przedsiębiorstw

rynkowych. Ewolucja stosunków ekonomiczno–społecznych towarzysząca rozwojowi
gospodarczemu wymusiła zmiany w rozumieniu i interpretacji pojęcia kapitału, w ramach
którego wyodrębniła się nowa dziedzina wiedzy dotycząca badań nad pracą ludzką,
jej efektów i możliwości stosowania pod pojęciem kapitału ludzkiego jako składnika kapitału
intelektualnego.
W XXI wieku powodzenie działalności przedsiębiorstwa opiera się na inwestycji
w rozwój kapitału ludzkiego, szczególnie w warunkach konkurencji na globalnych rynkach.
Każde przedsiębiorstwo może posiadać unikatową wiedzę, umiejętności, wartości
i rozwiązania, które mogą być wymiernymi i decydującymi zasobami umożliwiającymi
uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku. Głównym zasobem gospodarki opartej na
wiedzy jest trudno kwantyfikowalny kapitał ludzki oraz technologie umożliwiające
zróżnicowanie oferty i dostosowanie do potrzeb jednostki ludzkiej.
Współcześnie, w ramach gospodarki wysokich technologii zarządzanie zasobami
ludzkimi i elementami wynikającymi z kapitału ludzkiego stanowi konieczność.
Ekonomiści wskazują, że rozbieżności w produktywności i wzroście gospodarczym różnych
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państw wynikają ze zdolności do poprawy jakości kapitału ludzkiego i nowych czynników
produkcji, takich jak zdolność do tworzenia nowej wiedzy i pomysłów, które z sukcesem można
wdrożyć do praktyki. Wynika z tego wzrost znaczenia kapitału intelektualnego, w tym
ludzkiego, w procesie wytwarzania bogactwa. Jednak oczywiście zasoby niematerialne (w tym
kapitał ludzki) i materialne (produkcyjne) powinny ze sobą współistnieć, bowiem ze względu
na ich współdziałanie i efekt synergii możemy uzyskać wyższą efektywność wzrostu
ekonomicznej

wartości

przedsiębiorstwa

na

współczesnym

rynku

zorientowanym

na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej. Złożoność wzajemnych relacji pomiędzy
tradycyjnymi zasobami firmy i zgromadzonym w nim kapitale intelektualnym, a szczególnie
jego niejednoznaczność i zmienność powodują, że kwestia pomiaru jego wartości jest mocno
skomplikowana.
Tradycyjne kryteria oceny efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa nie są
dostosowane do gospodarki opartej na wiedzy, dlatego istnieje potrzeba określenia nowych,
związanych z niemierzalnymi zasobami, kryteriów oceny działalności firmy. We współczesnej
gospodarce dominującym zasobem staje się kapitał intelektualny (w tym kapitał ludzki) oraz
efektywność jego wykorzystania i możliwość zarządzania nim. Istotnym elementem tej
dziedziny wiedzy jest identyfikacja czynników, które są głównymi generatorami tworzenia
wartości kapitału ludzkiego w firmie. Ma to znaczenie dla możliwości lepszego zarządzani
kapitałem, szczególnie dla przedsiębiorstw wysokich technologii, w których głównymi
bogactwami są zasoby niematerialne i kapitał ludzki. Ekonomiczno – społeczne
uwarunkowania rozwoju kapitału ludzkiego spowodowały, że proces jego tworzenia
i utrzymywania obecnie jest rozumiany jako inwestycja.
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INTELLECTUAL CAPITAL IN ECONOMY 21ST CENTURY
Summary: The chapter presents the essence and importance of intellectual capital in the contemporary
economy. The aim of the study is to assess the impact of intellectual capital on the modern
economy. As part of the goal, the essence, definition and components of intellectual capital were defined
on the basis of analysis and inference from the literature on the subject and own experience.
As part of the work, an attempt was made to establish arguments for the hypothesis that in the modern
knowledge-based economy intellectual capital is of fundamental importance for the competitiveness of
market enterprises. An important element of this area of knowledge is the identification of factors that
are the main generators of creating human capital value in a company. The study proposes an original
concept for the separation of components for human capital that is part of the intellectual capital
currently discussed.
Keywords: Intellectual capital, human capital, knowledge-based economy, 21st century economy.
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Katarzyna Oberda14

PSYCHOLOGICAL, CULTURAL AND LINGUISTIC ASPECTS OF
MIGRATION (Katarzyna Oberda)
Abstract: Over the last few decades migration has drawn the attention of many researchers from various
disciplines to discuss this global phenomenon both in overt and covert terms. The constantly developing
social awareness and political pressure have ensured that the issues of migration have shifted from the
covert to the overt discussion of the migration aspects worldwide. The majority of discussion related
to migration has been concentrated on the social, political and economic aspects of migration that affect
both individuals and communities. The aim of this article is to discuss the process of migration from
psychological, cultural and linguistic perspectives. With the applied methodology of corpus linguistics,
the theoretical discussion of those aspects is supplemented with the empirical findings embedded in the
Now and iWeb Corpora between 2010 and 2017. The results of quantitative and qualitative analyses
of migration are subject to discussion and conclusion.
Keywords: Psychology, culture, language, migration, corpus linguistics.

Introduction
The process of migration has always been accompanied by psychological, cultural
and linguistic aspects as immigrants have been moving from one psychological constitution to
another, from one culture to another and from one language to another. Their journey from the
source community to the target community has been subject to the psychologically oriented
research on the migration process that includes the studies of migration behaviour, attitudes and
values of immigrants, their perceptions and migration intentions [10, 20]. Additionally,
most of those studies concentrate on the decision-making models, mainly based on economic,
political, religious or social reasons.
During the process of migration, immigrants are not only coming into a new culture but
they are also facing a new language. To the new cultural and linguistic environment, immigrants
bring their own culture and language, their own experience and knowledge. In the confrontation
with the new environment, the immigrants' cultural identity is subject to change. As a result,
during the whole migration process finishing in naturalisation, the immigrants become
assimilated and integrated into the target community. What is more, they become bilingual
and bicultural.
The aim of the corpus research is to discuss the process of migration from psychological,
cultural and linguistic perspectives. With the applied methodology of corpus linguistics,
14
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the theoretical discussion of those aspects is illustrated by the empirical findings embedded in
the Now and iWeb Corpora between 2010 and 2017. The results of quantitative and qualitative
analyses of migration are subject to the discussion of migration frequency and architecture
placed in the psychological, cultural and linguistic contexts and the conclusion to show
the complex and complicated phenomenon of migration.
Migration from the psychological perspective
The complex nature of the process of migration makes it difficult to provide a single and
unambiguous definition of the term migration. One of the definitions of the term migration
presents it as staying or leaving a space in a different way than dying [8]. Another definition
of the term migration concentrates on the physical movement of people from one society or
group to another. This process of change usually requires the abandonment of a social
environment and entry into an entirely different one [8].
Within this process, there exists the term existential migration, which means leaving
home and becoming a foreigner [16]. People, who decided to be voluntary migrants, have the
existential need to leave their homeland and settle down in a new place. The newly established
place as a homeland is the place of interactions with a new environment. In that way, existential
migration makes the basis to the concept of a home based on an experience of foreignness
and the nature of homelessness.
Voluntary migrants decide to leave their country and become foreigners to seek
possibilities of self-actualisation. In that way, migration becomes a new powerful tool for
making passages and transitions. During the process of migration, people realize their internal
drives and desires. While going into new, unknown territories, people challenge their body and
souls to change the perspective in spatial and temporal dimensions.
The process of changing the place of settlement usually provides an experience that
leads to personal growth to overcome limitations and recognize the gradually changing identity.
It broadens also the comprehension of human nature and experience. In that way, migration
plays the educational function to provide knowledge about universal values such as love, faith,
and mercy. The migrants, who decided for that process are drawn by either by a deeply rooted
desire or an instinctive drive to change a place for some purpose. In that way, migrants are
usually exposed to spiritual or historical education to obtain knowledge of new opportunities
in the new environment. Because migration plays the role of change to better living, it can be
treated as a social process, especially because immigrants deciding for the process of change
have hope for a better future. Furthermore, while moving through geographical areas they
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experience “invisible, or supernatural order, either in the material aspect of miraculous healing
or the immaterial aspect of inward transformation of spirit or personality” [25, p.197].
In the new cultural reality, migrants experience many kinds of challenges
and transformations. They participate in the collective exploration and pioneering to the new
land to experience the heart of darkness and discover the human psyche. The experience
of some kind of a world suggests that the process of migration might be difficult to overcome
the diversity with social harmony and social cohesion [14, 23]. It takes place especially because
the negative attitudes of immigrants impact the large-scale social policy that restricts individual
and social rights as well as social cohesion [9].
In the area of globalisation, many policies of the host countries are considerably
egocentric and are not applicable to the diverse cultural, social, and political nature of refugees
[11]. In that way, the process of migration might be treated as a traumatic experience which is
negative to the inner and outer selves of immigrants [24]. In the contemporary world, civil wars,
shortage of food, torture and high risk of death are important psychological risks for many
refugees [1-2]. Only those people, who cope with this traumatic experience, can treat
the process of migration as a challenge.
During the whole process of migration, immigrants may experience a feeling of
loneliness, loss of their culture or even negative emotions such as: anxiety, anger, guilt and
frustration. While being exposed to those feelings, immigrants may want to come back to their
homeland as they face the negative consequences of migration [12]. On the other hand,
in the places where migrants settle down, there might occur the feelings of uncertainty about
how to become adjusted to the new conditions of migration and how to accept immigrants in
the country [11, 12].
The exposure to negative emotions and feelings makes it possible to treat migration
as a loss [7]. In this context, migration is a loss of familiar language, attitudes, values, social
structures and support networks. This loss leads to the feeling of grief, which is treated
as a natural and healthy reaction to the process of migration. Furthermore, migrants sometimes
are treated as a high-risk group for the human immunodeficiency syndrome (HIV/AIDS).
This phenomenon might be caused by social exclusion, discrimination, cultural and language
barriers in offering and accessing the health and other services at the place of destination [19].
Migration as the process might have side effects on self-esteem and coping strategies
[21]. Self- esteem is treated as a general attitude toward the value of oneself and is connected
with individual's evaluation of the difference between the self-image and ideal self
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[5, 10, 13, 21]. A large difference between the self-image and ideal-self may lead to a low
self-esteem [21].
Another important psychological aspect is related to cultural bereavement [7]. Eisenbruch
(1991) defines cultural bereavement as “the experience of the uprooted person - or group resulting from the loss of social structures, cultural values and self-identity: the person or group - continue to live in the past, is visited by supernatural forces from the past while
asleep or awake, suffers feelings of guilt over abandoning culture and homeland, feels pain
if memories of the past begin to fade, but finds constant images of the past (including traumatic
images) intruding into daily life, yearns to complete obligations to the dead, and feels stricken
by anxieties, morbid thoughts, and anger that mar the ability to get on with daily life”
[7, p. 674].
Cultural bereavement is related to the subjective personal experience of immigrants.
It gives the meaning to the immigrants’ distress connected with social and personal loss.
The homesickness and nostalgia frequently characterize the uprooted immigrants who long for
their homeland but they cannot return there due to different political economic or social reasons.
The complete settlement in the host counties is also impossible because homesickness and
nostalgia prevent them from leaving their homeland completely. As a result, cultural
bereavement becomes a devastating traumatic experience [7].
Migration from the cultural perspective
Migration from the cultural perspective has contributed considerably to the cultural diversity
of the population structure in such developed countries as the USA, the UK, France, Spain
and other countries of the European Union. The immigration policy allowing an influx
of immigrants to those countries has resulted in obtaining a large immigrant population.
Consequently, the question has appeared where the immigrants should assimilate with the
culture to which they migrated or they should preserve their cultural identity. This question
is especially important if we talk about the concept of nation. In the American culture, the term
nation means ‘’a community of people composed of one or more nationalities and possessing
a more or less defined territory and government’’ [27]. In the European Union, the term nation
is defined in cultural categories, namely a nation is ‘’a large body of people united by common
descent, history, culture, or language, inhabiting a particular state or territory [28].
The naturalisation of immigrants means the admittance of foreigners to the citizenship
of a country. The principle of naturalisation is embedded in the proverb “In Rome do as the
Romans do” attributed to Saint Ambrose [22, p. 269, 17]. This proverb advises immigrants
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to follow the norms and conventions of the nation in which immigrants reside and visit.
The actual origin of this proverb comes back to the dilemma of Saint Monica and her son, Saint
Augustine concerning the fast day in Rome and Milan. When they asked Saint Ambrose which
practise should be followed, namely, whether they should conform to the manners and customs
of Rome or those of Milan, Saint Ambrose answered “When I am at Milan, I dine, as they do
at Milan, but when I go to Rome, I do as Rome does” [4, p. 760, 17]. The concept of
naturalisation implies that immigrants should conform to the law, have sufficient knowledge of
the official language and take an oath of allegiance to the country of which they become citizens
[29].
Although the basic principle of naturalisation means conformity to the culture which
they should share as citizens, it frequently occurs that immigrants stick to their own ethnic
culture including customs, habits, religion and language. Instead of conforming to the customs
and habits of the adopted country, immigrants come there along with their cultural and religious
norms, customs and ceremonies to the cultivated in the new environment. A lack of integration
with the country population results in a highly diverse society in terms of culture. In fact,
cultural integration results in creating a stronger population which has better health
opportunities, less social isolation and more trust. Cultural diversity makes the population
diversified and unintegrated, which leads to a decrease in trust and confidence. It also touches
the psychological problem of social identification in the adopted country.
The process of naturalisation creates benefits both for the country and immigrants.
The integrated community reduces cultural prejudice and stereotype perception, which also has
an impact on mass media functions to lower the prejudice levels and change the beliefs
concerning some ethnic culture or behaviour. The positive interaction and integration with the
native society provide immigrants with better job opportunities, career development and
financial standing, Following the culture of the adopted county at all its levels including the
culture of the company or corporation certainly brings social and financial benefits for
immigrants [30].
The cultural integration at the level of the company or corporation addresses many social
and economic challenges to which employment, recruitment and community belong.
The integration with the company and corporation community reduces unemployment,
professional anxiety, social isolation and leads to the development of specific social and
professional

skills

stimulating

career

progression

and

community

wellbeing.

The cultural integration provides opportunities for employees within all professional activities
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and it helps them build proper relationships with immigrants coming from diverse backgrounds
and under-developed countries [30].
The research conducted by the British Integration Commission in the UK shows that there
are more positive than negative outcomes of interaction with immigrants of different age,
ethnicity and social grade. Additionally, this research proves that positive integration does not
depend on whether people come from a different background or not [30]. The results of this
research are presented below [30].
Figure 1. We have more positive than negative contact with other ethnic groups

Source: [30].

As seen in the UK, many European countries incorporated into the European Union
streamline their internal migration policy. In the requirements for naturalisation there are
usually points related to the knowledge of the host country culture and language.
Those two aspects of migration are related to the national cohesion and coherence or their lacks
in the country [31]. In recent years, the highly welcoming migration policy has shifted to
anti-immigrant sentiments in most counties of the European Union.
The anti-immigrant sentiments may have resulted from the need to control crime which
is attributed to foreigners [31]. For years, the migration inflow has been also connected with
the criminal refugees who seek illegal safe asylum in the countries of the European Union.
Additionally, those anti-immigrant sentiments are the outcome of country government policy
which discourages asylum-related immigration through refusing the temporary work permits
and social security benefits for immigrants. Therefore, the naturalisation requirements have
become stricter in some countries e.g. the Netherlands, where immigrants must pass courses
in Dutch culture and norms and speak Dutch [31].
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Migration from the linguistic perspective
From the linguistic perspective, the origin of the term migration comes probably from the Proto
Indo European extended form *(e)meigw- from *mei-, which means “to change, go, move”
[33]. In the English language, the word migration was borrowed in the 1610s from Latin
migrationem (nominative migratio) “a removal, change of abode, migration,” noun of action
from past participle stem of migrare “to move from one place to another,” [33]. In the 1690s,
the verb migrate occurred in English, which probably was borrowed from “Latin migratus,
past participle of migrare "to move from one place to another” [34].
The very origin of the term migration shows what happens when languages are in
contact. This phenomenon occurs when the official language of the country interacts with those
of the immigrants. When they are in contact as the result of migration among other reasons
e.g. language borders or diaspora. In the case of language contact, language convergence,
borrowing or relexification occur. Language convergence shows linguistic change due to the
language contact and interference. Borrowing is a process through which a word is adapted
from one language and incorporated into another language e.g. as presented above in case of
migration. Relexification shows language change in terms of lexicon without the change of
grammar. In fact, this term is used to describe pidgins, creoles or mixed languages.
The language spoken by immigrant communities are known as immigrant language.
It should not be confused with foreign or second languages as it possesses features that
distinguish it from the latter. Immigrant language is a result of the struggle with the official
language of the country in which the immigrants live. The language they speak differs from the
official language spoken in the adopted country. It differs in grammatical structures,
as the immigrant language follows its own grammatical rules. Immigrants usually simplify the
rules of the standard official language to form their communicative languages. Although the
first generation of immigrants usually has problems with local language acquisition, the second
generation of immigrants is usually fluent in the local language. The immigrant language of the
first generation is a grammatically simplified means of communication in terms of vocabulary
and grammar. It is developed from mixing and simplifying the official language of the host
country with that spoken in their motherland. The immigrant language of the second generation
of immigrants portrays the features of bilingualism, although immigrants' children grow up
among native speakers and learn the language in the native environment of the adopted country.
Bilingualism as a phenomenon of speaking and understanding at least two languages
characterizes mainly the second generation of immigrants. In fact, it refers not only to individual
bilingualism but also to the entire society of immigrants know as social bilingualism [6].
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Bilingualism or in some cases multilingualism occurs in differently constellated families living
in an adopted language environment [6]. It occurs when a monolingual or multilingual family
lives in a linguistically different environment.
Bilingualism or multilingualism has many advantages and disadvantages. One of the
basic advantages of bilingualism or multilingualism is the ability to translate between different
languages and cultures. This ability becomes really useful in such spheres of life as business,
religion or law. Another advantage refers to the social communication function. The ability to
communicate with people speaking a foreign language opens more social possibilities.
Although it is frequently emphasized that there are more advantages than disadvantages
of bilingualism or multilingualism [6], one basic disadvantage is confusion, which consequently
leads to a possible lack of proficiency due to a negative transfer [26] or to a loss of identity.
Language as an element of culture becomes an important factor in the process
of immigrants’ integration with the society of the host country. The non-native speakers of the
country with no linguistic ability to speak the official language are isolated in their new living
environment. Together with cultural bereavement, a lack of communication with the local
community members aggravates their economic and social situation. Immigrants soon discover
that official language competence is the key to their economic and social success.
To integrate immigrants into local communities, many governments of the developed
countries in America and Europe establish immigration offices in which different programmes
are run to eliminate language obstacles for immigrants. For example, in the USA immigrants
may learn English following the three or four-year learning programme to acquire the language
competence needed to have access to the services of the government including the process
of naturalisation.
In most countries of the European Union as well as the USA and Canada, the immigrants
are required to be competent in the country official language for naturalisation purposes.
In the foreign countries, the language a means of communication is not limited only to words
and grammar. In fact, it includes a lot of symbols through which each culture is expressed.
Therefore, the immigrants applying for citizenships should show their competence
in the official language of the country as well as its culture.
The language policy for immigrants has become of prime importance since
the incorporation of many European countries into the European Union. This process started in
the 1980’s and has been lasting ever since. The governments of the European Union countries
have streamlined their internal migration policy in member states. Although the citizens
of the European Union countries may move relatively freely across national borders within
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the E.U. the discussion is conducted about the border security along some national boundaries
to control the migration by the citizens of non-EU nations.
The European Council conclusions dated on 28 June 2018 called for the development
of “controlled centres” in the European Union member states. This new approach to migration
aims at improving “the process of distinguishing between individuals in need of international
protection, and irregular migrants with no right to remain in the EU” [35]. Additionally,
the conclusions of the European Council are the outcome of the exploration of legal and illegal
migration in close cooperation with the third countries as well as international organisations
such as the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) and the International
Organisation for Migration (IOM) [35].
Migration in Corpora
The applied methodology in this research is based on corpus linguistics. The term
corpus linguistics occurred in the early 1960s to refer to the methods used to study language in
real life situations [3]. As noticed by McEnery et al. (2001), the boom of corpus linguistics
studies occurred from 1980 onwards [18] giving the possibilities of conducting quantitative and
qualitative analysis [3]. To understand this methodology, we refer to the definition of the term
corpus linguistics to see how language organizes this phenomenon in human communication.
Therefore, following Lindquist’s (2009) definition of the term corpus linguistics we can state
that this methodology consists of a huge variety of related methods [15], to which quantitative
and qualitative analyses belong [3].
Frequency of migration
The results of the qualitative analysis come from the NOW Corpus i.e. News
on the Web which is composed of 6,819,505,570 billion words of data [37]. As the very name
of the corpus implies, the NOW Corpus is still growing by approximately 160-170 million
words per month i.e. about 1.6 billion words per year. The collected data are usually presented
in this Corpus for the first half and the second half of the year. The analysed data referring to
the frequency of the term migration cover the period from 2010 to 2017 and are presented
in the Figure 2.
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Figure 2. Frequency of Migration between 2010-2017 - the NOW Corpus
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As visualised in the Figure 2, the frequency of the term migration occurrences changed
from 2010 to 2017 following the growing up tendency. The rapid growth was noticed in 2016
when the number of the term migration occurrences in the global websites increased
considerably from 11, 853 in 2015 to 32,108 in 2016 to reach 32108 occurrences in 2017.
The analysed texts in which the term migration occurred are collected every hour to get URLs
from Google News, which is the most comprehensive up-to-date news coverage. The news
coverage is aggregated from different sources all over the world including new magazines and
newspaper articles. The texts are cleaned with JusText tool to remove boilerplate material
i.e. headers, footers, sidebars, etc. The other criterium of the size (M) is presented in the Figure
2 in the subsequent years as follows: 2010 - 244.4, 2011-305.1, 2012- 371.2, 2013-401.8,
2014 - 429.8, 2015-971.2, 2016 -1533.3, 2017-1750. The visualisation of the Per Mil criterium
is reflected in numbers as follows 2010 - 26.90, 2011- 26.21, 2012- 24.33, 2013- 31.46,
2014 - 32.98, 2015- 46.90, 2016 - 40.83, 2017- 36,67 [37].
The

results

of

the

qualitative

analysis

come

from

the

COCA

Corpus

i.e. Corpus of Contemporary American English composed of 560 million words of text covering
the period 1990-2017 [38]. In the period from 2010 to 2017 the analysed corpus consists of
180 million words of text as the Corpus as 20 million words enter the Corpus each year [38].
The frequency of occurrences is presented in this period in two sequences i.e. 2010-2014
and 2015-2017 in Figure 3.
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Figure 3. Frequency of Migration between 2010-2017 - the COCA Corpus
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The frequency is presented in the subsequent periods as follows 2010 – 2014 -1273,
and 2015-2017 – 942 to show the decrease in the number of occurrences in the period
2015-2017 as shown in Figure 3. The size (M) is presented in Figure 3 in the subsequent years
as follows 2010 – 2014 -102.9, and 2015-2017 – 62.3. The Per Mil criterion shows that
in the period of 2010 – 2014 it amounts to 12.37, and in the period of 2015-2017 it increases
up to 15.12 [38].
Architecture of migration
To create the architecture of migration, the research material comes from the iWeb
Corpus containing 14 billion words located in 22,388,141 web pages coming from
94,391 websites [36]. In contrast to other web-based corpora, the architecture of the iWeb
Corpus is not based on the principle of randomness in the text selection. In fact, the iWeb
methodology to create the corpus follows the systematic principle policy to avoid randomness
and it focuses on the data coming from particular websites, rather than those from web pages
on randomly selected [36]. Due to the application of this systematic principle in the selection
of websites the iWeb Corpus contains an average of 245 web pages as well as 140,000 words
for each of the 94,391 chosen websites [36]. To create the architecture of the iWeb Corpus,
the data were downloaded from Alexa.com tool created by the Amazon company. The data
come from the top 1,000,000 websites based on the number of their users. What is more
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the Alexa data reflect the English-speaking users from the US, Canada, Ireland, the UK,
Australia, and New Zealand [36].
The term migration is defined by iWeb as “as the movement of persons from one
country or locality to another” [36]. This term has such synonyms as relocation, passage,
immigration, journey, migration, voyage, trek relocation, exodus, resettlement [36].
The verb migrate has such synonyms as facilitate, inhibit, undertake, simplify, accelerate, ease,
induce [36]. As the keyword it occurs in the context of such topics as population, immigration,
refugees, border, economic migration, visa, application, platform [36]. The term migration
occurs in the texts published online in the following websites: litextension.com, bittitan.com,
shopping-cart-migration.com, migrationexpert.com, migrationwatchuk.org, rmaustralia.com,
migrationalliance.com.au [36].
The term migration collocates with other lexemes to form compounds and extend its
semantic range of lexical reference. In the collocations, the term migration performs
the function of the Head premodifier or the function of the Head. The collocations of this term
are presented in the visual mode in Figure 4 and Figure 5. The collocation architecture
of the noun migration as the premodifier of the Head is presented in Figure 4.
Figure 4. The term migration as the Head premodifier

Source: [36].

The noun migration pre-modifies such nouns as cell, cloud, data, pattern, process,
route, tool, and server. The noun migration performs also the function of the Head in the
collocations. The architecture of the noun migration functioning as the collocation Head
is presented in Figure 5.
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Figure 5. The term migration as the Head

Source: [36].

The architecture of the collocations in which the noun migration is the Head is based on
the following lexemes, namely annual, international, forced, internal, live, mass, net,
and skilled. The architecture of the migration collocations shows also the contexts in which
this phenomenon occurs.
Context of migration
In the analysed period, between 2010 and 2017, the issues of culture and migration
are discussed worldwide in different American, British, Indian, Canadian, or Australian media
e.g. Standford University News, the Daily Signal, the New York Times, Alkazeera.com,
Telegraph.co.uk, the Indian Express, the Hindu, CanIndia News, Cape Breton Post, the Sydney
Morning Herald or Brisbane Times [37]. The themes of culture and migration reoccur
on various pages and websites in the context of refugee inflow to Europe, North America,
Canada or Australia. Additionally, not only the issues related to culture and migration
are presented in various geographical contexts, but also the migration of culture and its effect
are subject to detailed analysis in different areas of the globe. The realities of migration
in American, British, Indian, Canadian, Australian contexts are presented in various periods
of time. What is more, the discussion is conducted in respect of the culture of migration
to describe the function of migration in the age of globalization and its lasting impact to the
undeniable trajectory of the nations’ fate [37].
In the period from 2010 to 2017 the analysis of the randomly selected texts show that
the transplantation of the local culture occurs via migration. One of the results of this
transplantation is “the violent speed of modernity” [37]. Another result of the local culture
transplantation via migration is connected with the preservation of local culture in the host
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country. As a result of transplantation of local culture to the host country, it has been noticed
that in the EU member states migration changes the culture of their villages, diluting their
language and traditions [37].
The psychological aspects of migration is identified in the USA Policy Innovations
25-01-2010, in Australia – The Conversation 07-10-2013, Pakistan - The Pakistan Today,
DAWN.com 17-12-2016, and India - Firstpost 15-06-2017. In all those media it is emphasized
that the reverse migration causes psychological problems to those who return. Additionally,
it is stated that psychological effects of migration are frequently neglected by the researchers
although migration may trigger various mental problems. The progressive migration, especially
in case of refugees, is frequently connected with psychological trauma prior to migration,
which together with prolonged detention in asylum is harmful to mental health.
Among various psychological aspects of migration, the question of identity is broadly
discussed worldwide. Migration, identity, and exile seem to form the inseparable triangle in
which the interrelated negative forces dominate. This triangle is frequently placed in the context
of dislocation both in the European Union, America, Australia or India. The topic of identity
and migration is especially vital in the context of multiculturalism and interculturalism
in the USA, Canada, or the European Union. The negative forces that dominate the triangle
of migration, identity, and exile are easily identified in the context of crime, offences or fraud.
The migration and identity fraud are frequently discovered as described by The Guardian
on 05-05-2017 [37]. In such cases, migration becomes a tool for fugitives leading to exile
and the change of identity.
In the analysed period, ranging from 2010 to 2017, the issues of migration and language
policies for immigrants are widely discussed. Different naturalisation policies are introduced to
impose the rule on immigrants to speak the official language of the host country especially
when they apply for citizenship. Similarly, to the migration of culture, the migration of language
has been identified to show the loss of the mother tongue as in case of the Welsh language due
to migration or the change of the host language due to the process of lexical borrowing [37].
The migration itself is discussed in its own language. Depending on the waves
of migration it is discussed either in positive or negative terms. To illustrate this phenomenon
the terms ‘’refugee’’ and ‘’immigrant’’ are used. Although there is a basic semantic difference
as a refugee is an asylum seeker, whereas an immigrant is a person coming to the different
country to live there permanently, in the EU news those terms are often used interchangeably
to cause misunderstanding especially in the context of the EU [37].
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Conclusion
In the discussed period, ranging from 2010 to 2017, the frequency of migration shows
an increasing tendency at an impressive rate. During the age of globalisation, international
immigration is beneficial to the economy of the host country. The governments of the most
well-developed countries become selective to welcome potential immigrants with high
professional and social competence.
The psychological, cultural and linguistic aspects of migration show both positive
and negative externalities associated with the increasing inflow of immigrants. The positive
externality effects both immigrants and the host country, so does the negative one. The benefits
of externalities are related to integration, progress and development. The cost of externalities is
frequently related to fugitives, identity loss, or cultural bereavement.
The psychological, cultural and linguistic aspects of migration show their global
character despite the differences noticeable in distant geographical contexts. The analysis
of various migration related corpora gives an insight into the complex and complicated nature
of migration nowadays.
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PSYCHOLOGICZNE, KULTUROWE I LINGWISTYCZNE ASPEKTY MIGRACJI
Abstrakt: Na przestrzeni ostatnich kilku dekad zjawisko migracji w sposób bezpośredni i pośredni
stanowiło przedmiot badania wielu naukowców z różnych dyscyplin. Stale rozwijająca się świadomość
społeczna oraz zmieniająca się sytuacja polityczna sprawiają, że zagadnienie migracji staje się
przedmiotem otwartej dyskusji na całym świecie. Prowadzone debaty głównie koncentrują się na
aspektach społecznych, politycznych i ekonomicznych migracji, dotyczących zarówno jednostek, jak i
społeczności. Celem tego artykułu jest omówienie procesu migracji z perspektywy psychologicznej,
kulturowej i językowej. Dzięki zastosowanej metodologii językoznawstwa korpusowego, teoretyczne
omówienie tych aspektów zostało uzupełnione o ustalenia empiryczne osadzone w Korpusach NOW i
iWeb w latach od 2010 do 2017. Wyniki analiz ilościowych i jakościowych migracji są przedmiotem
dyskusji i końcowych wniosków.
Słowa kluczowe: psychologia, kultura, język, migracja, językoznawstwo korpusowe.
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Krzysztof Plata1

ENERGIA JĄDROWA JAKO ZAMIENNIK ENERGII
KONWENCJONALNEJ – KORZYŚCI I ZAGROŻENIA (Krzysztof Plata)
Streszczenie: Celem artykułu jest ukazanie korzyści i niebezpieczeństw wynikających ze stosowania
energii jądrowej jako zamiennika środków konwencjonalnych. Są one bezpośrednio powiązane
z historią powstania nauki o energii jądrowej. W podsumowaniu zawarto tezę, iż istotnym we
współczesnym świecie jest przemysł jądrowy na skalę produkcyjną oraz możliwości jego
wykorzystania, mając na myśli pokrewne technologii dual-use.
Słowa klucze: Energia jądrowa, Three Mile Island, reakcja łańcuchowa, energia konwencjonalna.

Wstęp
Tematyką poruszaną przy każdej możliwej okazji na forum międzynarodowym, czy też na
zgromadzeniach władz poszczególnych krajów jest kwestia pozyskiwania, a także samego
rozdysponowania energii. Biorąc po uwagę fakt, iż źródła energii konwencjonalnej, rozumianej
jako energię pozyskiwaną ze źródeł kopalnych, a także ogólnodostępnych, nie są nieskończone,
warto zastanowić się nad ewentualnym substytutem w postaci odnawialnej lub
niewyczerpywalnej. Jednym z najbardziej opłacalnych i wydajnych źródeł jest energia
pozyskiwana z rozszczepiania atomów odpowiednich pierwiastków. Jest to bardzo
niedoceniona dziedzina energetyki wśród źródeł niekonwencjonalnych, gdyż wśród
społeczeństwa światowego istnieje przekonanie o ogromie niebezpieczeństwa jakie niesie ze
sobą wytwarzanie energii z atomów. Ponadto pojawia się kwestia braku aprobaty opinii
publicznej

dla

składowania

odpadów

promieniotwórczych

powstałych

na

skutek

rozszczepienia atomów w elektrowniach. Mimo iż ten problem można określić jako
drugorzędny, społeczeństwo odczytało to jako nieudolność w znalezieniu zastosowania dla
tychże odpadów. Przeciw wykorzystaniu energii jądrowej przemawia także słynna na całym
świecie awaria reaktora jądrowego w elektrowni atomowej w Czarnobylu na Ukrainie.
Zatem warto postawić pytanie: Czy jest możliwe, a jeżeli tak, to w jaki sposób można przekonać
społeczeństwo światowe do stosowania energetyki jądrowej? Na uwagę zasługuje stwierdzenie,
iż energia jądrowa jest w tym momencie najbardziej opłacalnym źródłem, które mogłoby
zapewnić całemu światu „nieskończone” pokłady energii.

Student I roku studiów magisterskich uzupełniających na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe na Uniwersytecie
Jagiellońskim.
1
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Motywem do napisania niniejszego rozdziału stały się obserwacje polityki
energetycznej
i

na

energetycznej

świecie,
Unii

ze

szczególnym

Europejskiej

(UE),

uwzględnieniem
a

także

chęć

polityki

klimatycznej

poszerzenia

wiedzy

w zakresie energetyki jądrowej.
Celem tekstu jest zatem ukazanie opłacalności, a także maksymalnej wydajności jaką
niesie ze sobą wykorzystanie energii pozyskiwanej z rozszczepiania atomów. Energia jądrowa
stanowi doskonały zamiennik dla energii konwencjonalnej, przy czym warto dyskutować
o dobrych i złych stronach jej wykorzystania.
Historia powstania
2a. Lata 30. i 40. XX wieku
Punktem wyjścia w przedstawieniu tematyki energetyki jądrowej jest poznanie jej historii,
która zaczyna się już w I połowie XX wieku. Już w 1934 roku włoski uczony Enrico Fermi,
który prowadził badania nad uranem stwierdził, iż zderzając go z neutronami, pierwiastek ten
robi się silnie promieniotwórczy, co według naukowca prowadziło do powstania nowego
pierwiastka o liczbie atomowej 932. Wydarzenie to było podstawą dla rozwoju nauki
o energetyce jądrowej, a także zapoczątkowało serię badań na ten temat. Pierwszymi
kontynuatorami badań Fermiego byli Otto Hahn i Fritz Strassmann. Skupili się na analizie
powstałych produktów reakcji rozszczepiania atomu uranu. Wielokrotnie powtarzając swoje
badania odkryli pierwiastek Baru, powstały na skutek wcześniej wspomnianego doświadczenia.
Było to zaskakujące, gdyż posiada on liczbę atomową 56, czyli o wiele mniejszą niż wcześniej
wspomniany Uran3. Już w 1934 roku Leo Szilard, węgierski uczony zgłosił patent Nr 440023,
który otrzymał miano tajnego. Dotyczył on reakcji łańcuchowej, która miała wytworzyć
ogromną ilość energii i posłużyć w późniejszym czasie do zbudowania czegoś na wzór bomby4.
Z początkiem 1939 roku, grupa określana mianem paryskiej, w skład której wchodzili tacy
uczeni jak: Frédéric Joliot-Curie, Hans Halban, Lew Kowarski i Francis Perrin określiła pojęcie
masy krytycznej, a także wyraziła pogląd, iż reakcja łańcuchowa w naturalnym uranie może
przebiegać jedynie z użyciem stymulatora w postaci substancji spowalniającej neutrony5.

K. Hadamik, Historia energetyki jądrowej, Energetyka Jądrowa, http://atom.edu.pl/index.php/technologia
/historia-energetyki-jadrowej.html [Dostęp: 2.12.2016].
3
G. Jezierski, Energia jądrowa wczoraj i dziś, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2005, s. 13-14.
4
Ibidem, s. 16.
5
Ibidem.
2
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Rysunek 4. Reakcja łańcuchowa Uranu

Źródło:
https://nuclearhistory.wordpress.com/2011/03/15/szilards-1934-chain-reaction-patents-iii-the-radiopoison-factory/

W marcu 1940 roku, uczeni Otto Frisch i Rudolph Peierls spostrzegli, że jeżeli
odseparują od siebie dwa izotopy Uranu o oznaczeniach 235 i 238, to w przypadku reakcji
łańcuchowej nie będzie potrzebne bombardowanie pierwiastka spowolnionymi neutronami
(dało to solidną podstawę do budowy bomby)6. Odkrycie to rozpoczęło kolejne, znaczące
badania

dotyczące

energetyki

jądrowej

na

świecie.

Jednakże

z

racji

okresu

(II Wojna Światowa), w którym odkrywane były owe pierwiastki, wszystkie prace na ten temat
były kierowane na tworzenie nowej broni, która dałaby istotną przewagę militarną na arenie
międzynarodowej.
Przełom w latach 50. XX wieku
Czyniąc rozważania nad zagadnieniem energetyki jądrowej warto wskazać na lata 50. XX
wieku. W 1942 roku w Chicago zbudowano pierwszy na świecie reaktor atomowy.
Pomysłodawcą i wykonawcą tego projektu był wspomniany już wcześniej fizyk włoski Enrico
Fermi7. Mimo iż w początkowym etapie rozwoju tej technologii motywowano się celami
wojskowymi (kwestie napędów atomowych i ładunków nuklearnych), to pewnym czasie
znaleziono także zastosowanie cywilne (wytwarzanie energii)8. Pierwszym reaktorem
jądrowym, który miał zastosowanie cywilne był EBR-1 (Experimental Breeder Reactor)

6

Ibidem, s. 17.
C. Allardice, E. R. Trapnell, The first pile, „Nuclear News”, 2002, http://www2.ans.org/pubs/magazines
/nn/docs/2002-11-2.pdf, s. 34 [Dostęp: 2.12.2016].
8
T. Młynarski, Energetyka jądrowa wobec globalnych wyzwań bezpieczeństwa energetycznego i reżimu
nieproliferacji w erze zmian klimatu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, s. 29.
7
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i powstał w 1951 roku na pustyni Idaho9. Był to początek nowej ery energetyki opartej na
atomie. Dwa lata później, w 1953 roku, powstały dwa kolejne, przełomowe prototypy
reaktorów atomowych Pressurized Water Reactor (PWR) i Boiling Water Reactor (BWR)10.
Działanie pierwszego z nich opierało się przede wszystkim na zastosowaniu wody pod
wysokim ciśnieniem jako moderatora, chłodziwa, a także reflektora neutronów11.
Rysunek 5 Reaktor wodno-ciśnieniowy

Źródło: https://www.nrc.gov/reading-rm/basic-ref/students/multimedia/animated-images-plants-pwr-bwr.html

Z kolei reaktor Boiling Water Reactor działał na podobnej zasadzie jak reaktor typu
PWR, tzn. za chłodzenie i moderację odpowiada woda, jednakże był o wiele wydajniejszy,
a także posiadał zmniejszony rozmiar względem mocy jaką wytwarzał12.

9

Idaho National Laboratory, Making Sci-Fi, Sci-Fi fact, US Departament of Energy National Laboratory,
http://www4vip.inl.gov/ebr/d/ebr-i-brochure.pdf [Dostęp: 3.12.2016].
10
T. Młynarski, Energetyka jądrowa…, op. cit., s. 29.
11
S. Brzozowski, Energetyka jądrowa – reaktor, Biuro PTPiREE, 2012, http://www.cire.pl/pliki/2/jadrowarekator.pdf [Dostęp: 4.12.2016].
12
D. Powell, B. Hunt, D. Hinds, Ch. Dahlgren, G. Miller, J. A. Beard, Zaawansowane technologie reaktorów
jądrowych GE Hitachi, http://ekoatom.com.pl/files/ELEKTROWNIE%20ARTYKULY%20PDF/Zaawansowane
_technologie_reaktorw_GE_Hitachi_Ekoatom.pdf, s. 2 [Dostęp: 4.12.2016].
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Rysunek 6. Reaktor wodno-wrzący

Źródło: https://www.nrc.gov/reading-rm/basic-ref/students/animated-bwr.html

Przełomowym wydarzeniem było zbudowanie pierwszej na świecie elektrowni
jądrowej w Rosji w Obnińsku w 1954 roku13. Jednakże wytwarzała ona niewielkie pokłady
energii, przeznaczone przede wszystkim dla potrzeb Instytutu Atomowego, którego głównym
zadaniem i celem powstania były badania nad bombą atomową dla Związku Radzieckiego14.
Biorąc pod uwagę fakt, że była to elektrownia powstała dla konkretnego celu, wcześniej już
wspomnianych badań nad bombą atomową, warto zwrócić uwagę na brytyjski twór w Calder
Hall z 1956 roku. Twór ten można uznać z pierwszy na świecie, służący celom stricte
cywilnym15. Był on o tyle nietypowy, iż jego działanie było oparte na naturalnym uranie
metalicznym, gdzie moderatorem stał się grafit, zaś chłodziwem gaz16. Był to nie tylko początek
użytkowania energetyki jądrowej na skalę masową dla produkcji energii przeznaczanej na
potrzeby cywilne, ale także swego rodzaju początek wyścigu technologicznego. Widać to było
już w rok po uruchomieniu reaktora w Calder Hall przez Brytyjczyków. Wydarzenie to
zainspirowało władze Stanów Zjednoczonych do zbudowania i uruchomienia własnej
J. Niewodniczański, Energetyka jądrowa, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, http://www.ise.com.pl
/wp-content/uploads/2011/01/Energetyka-Jadrowa_J_NIEWODNICZA%C5%83SKI.pdf,
s.
2
[Dostęp:
6.12.2016].
14
T. Młynarski, Energetyka jądrowa…, op. cit., s. 30.
15
L. Dobrzyński, Elementy fizyki jądrowej i reaktorowej, http://ncbj.edu.pl/zasoby/wyklady/ld_stud
_podypl/01.%20Info_wst.pdf, s. 22 [Dostęp: 7.12.2016].
16
Ibidem.
13
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elektrowni w Shippingport nad rzeką Ohio w Pensylwanii17. Była to elektrownia w pełni
przeznaczona do zadań cywilnych i przemysłowych. Kolejnym kamieniem milowym w
rozwoju energii jądrowej była budowa elektrowni w Agesta w roku 1963 przez Niemcy,
Włochy, Szwecję i Francję18. Dostarczała ona energię wokół Sztokholmu19. Elektrownia
ta pracowała na naturalnym uranie, który był wydobywany z krajowych złóż. Jednakże
funkcjonowała ona tylko 10 lat, do roku 1974, ponieważ wydobycie promieniotwórczego
pierwiastka okazało się całkowicie nieopłacalne z uwagi na jego niewielką cenę rynkową na
świecie20. Ważny staje się też wcześniejszy historycznie fakt, a mianowicie inicjatywa
prezydenta Stanów Zjednoczonych Dwighta Eisenhowera, mająca na celu ustanowienie
ogólnonarodowego porozumienia odnośnie wykorzystywania energetyki jądrowej jedynie dla
celów pokojowych. Inicjatywę tę, a zarazem nowy kierunek polityki energetycznej Stanów
Zjednoczonych określono mianem Atomu dla pokoju, która została ogłoszona w 1953 roku
przez prezydenta na forum ONZ. Dodatkowym założeniem było dostarczanie energii
elektrycznej w te miejsca na świecie, gdzie jest jej zdecydowany niedobór21. Był to właściwy
początek działalności energetyki jądrowej dla pokoju. Jednakże nadal był to spory wydatek dla
przeciętnego europejskiego lub pozaeuropejskiego, rozwijającego się państwa. Dlatego też
technologiami na poziomie jądrowym dysponowały jedynie potęgi gospodarcze, takie jak
wspomniane Stany Zjednoczone, Niemcy, Francja, czy też Włochy. Dopiero lata 70. XX wieku
uświadomiły innym krajom, iż inwestycje w reaktory, a co za tym idzie samą energetykę
jądrową jest opłacalne.
Kryzysy naftowe i przełom w świecie energetyki
Biorąc po uwagę fakt, iż do lat 70. XX w. większość państw było uzależnionych energetycznie
od wydobycia i zużycia ropy naftowej, można stwierdzić, że kryzys naftowy
z roku 1973 mocno wstrząsnął rynkiem energetycznym na świecie22. Było to o tyle ważne,

17

Written historical and descriptive data, Historic American Engineering Record, Mid-Atlantic Region National
Park Service, Departamet of the Interior, Philadelphia, http://cdn.loc.gov/master/pnp/habshaer/pa/pa1600
/pa1658/data/pa1658data.pdf, s. 1 [Dostęp: 7.12.2016].
18
G. Jezierski, Energetyka jądrowa w Szwecji. Najlepsza w surowym klimacie, 2004,
http://www.cire.pl/pliki/2/szwecja.pdf [Dostęp: 8.12.2016].
19
T. Młynarski, Energetyka jądrowa…, op. cit., s. 30.
20
G. Jezierski, Energetyka jądrowa…, op. cit.
21
P. Bielski, Z atomem czy bez atomu? Problem wagi nuklearnej, http://www.ceo.org.pl/sites/default/files/newsfiles/z_atomem_czy_bez_atomuproblem_wagi_nuklearnej.pdf [Dostęp: 9.12.2016].
22
E. Skrzeszewska-Paczek, Reakcja banków centralnych na wstrząsy naftowe lat 70, 2006,
www.bankandcredit.nbp.pl/content/2006/2006_07/skrzeszewska.pdf, s. 72 [Dostęp: 9.12.2016].
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gdyż kryzys naftowy wystąpił w momencie największego rozwoju państw, a także wzrostu
gospodarki światowej23.
Rysunek 7. Pierwszy kryzys naftowy

Źródło: http://analizy.investio.pl/rynek-nieruchomosci-w-usa-cz-2-wskaznik-wyprzedzajacy-dla-gospodarki/

Analizując powyższy rysunek można stwierdzić, że pierwszy kryzys naftowy
spowodował ogromny wzrost cen ropy liczonej w standardowej jednostce miary,
czyli baryłkach, co przełożyło się bezpośrednio na poszukiwanie alternatywnego źródła energii.
Ponadto kryzys rozlał się na inne sektory gospodarki (m.in. handel nieruchomościami).
Niestety nie był to koniec drastycznej sytuacji światowej gospodarki. Podczas gdy państwa
podnosiły się dopiero po pierwszym kryzysie lat 70., szybko nastąpił kolejny. Z końcem lat 70.
XX w. cena baryłki ropy znów zaczęła drastycznie rosnąć w efekcie czego, w pewnym
momencie odnotowano ujemny Produkt Krajowy Brutto (PKB).

23

Ibidem.
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Rysunek 8. Drugi kryzys naftowy

Źródło: http://analizy.investio.pl/rynek-nieruchomosci-w-usa-cz-2-wskaznik-wyprzedzajacy-dla-gospodarki/

Problemy związane z bezpieczeństwem i opinią publiczną
Problem Three Mile Island
Wydarzeniem, które na lata zatrzymało rozwój nauki o wykorzystaniu energetyki dla celów
cywilnych była katastrofa w amerykańskiej elektrowni jądrowej Three Mile Island. Awaria,
jak stwierdzono, była wywołana przez błędne decyzje obsługi. Doszło do stopienia się rdzenia
w reaktorze jądrowym. Likwidacja skutków awarii trwała 11 lat, mimo, iż nikt nie zginął, trzeba
było przeprowadzić ewakuację 200 tysięcy ludzi24.
Katastrofa w Czarnobylu
Ogromnym hamulcem w dziedzinie rozwoju technologii jądrowej stała się katastrofa
elektrowni jądrowej w Czarnobylu na Ukrainie w 1986 roku. Katastrofa ta osiągnęła miano
ogólnoświatowej, ponieważ na skutek wybuchu wodoru z reaktora skażeniu uległo prawie
150 tysięcy km2 terytorium wokół elektrowni, co przekłada się na naruszenie terenów nie tylko
Ukrainy, ale także sąsiadujących z nią Białorusi i Rosji. Spowodowało to, że chmura skażenia
rozprzestrzeniła się na terenie całej Europy, co skutkowało przesiedleniem ponad 350 tysięcy
ludzi25.

A. Strupczewski, Bezpieczeństwo elektrowni jądrowych dawniej i dzisiaj, Instytut Energii Atomowej
POLATOM,
http://www.if.pw.edu.pl/~pluta/pl/dyd/mtj/zal2/CD_II_SZKOLA/I.%20ZAGADNIENIA_OGOLNE/5_A_Strup
czewski_bezpieczenstwo_elektrowni.pdf, s. 10 [Dostęp: 12.12.2016].
25
A. Gattner, Katastrofa w Czarnobylu, po dwudziestu latach: stan miejsca i ludzi, konsekwencja dla rozwoju
energetyki i ekologii, postrzeganie społeczne, Warszawa 2009, http://www.if.pw.edu.pl/~pluta/pl/dyd
/mtj/zal1/pz07/Katastrofa_w_Czarnobylu-v2.pdf, s. 1 [Dostęp: 12.12.2016].
24
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Rysunek 9. Zasięg katastrofy elektrowni jądrowej w Czarnobylu

Źródło: https://histmag.org/katastrofa-nuklearna-w-czarnobylu-5455

Oba te zdarzenia przełożyły się na zmniejszenie nakładów inwestycyjnych
w energetykę jądrową w latach 80. i 90. XX wieku. Ogromny wpływ miała na to również opinia
publiczna, która była pejoratywnie nastawiona do budowy kolejnych elektrowni jądrowych,
a także obawa przez rozprzestrzenianiem technologii jądrowych dla rozwoju terroryzmu na
świecie26. Nie wstrzymało to całkowicie zamiarów budowania elektrowni jądrowych jako
najbardziej wydajnego i opłacalnego źródła energii. Obecnie wiele krajów, nie tylko będących
potęgami gospodarczymi, ale także krajów rozwijających się rozpoczyna programy nuklearne
lub już budują elektrownie27.
Znaczenie energetyki jądrowej na świecie
Wydajność elektrowni jądrowych
Pamiętając o wspomnianej wcześniej wydajności, a także opłacalności inwestycji
w energetykę jądrową, należy przytoczyć argumenty wygłaszane na arenie międzynarodowej.
Ze szczególną uwagą należy przyjrzeć się wydajności przeciętnej elektrowni jądrowej,

26
27

T. Młynarski, Energetyka jądrowa…, op. cit., s. 31.
Ibidem.
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a także, dla porównania, elektrowni konwencjonalnej zasilanej w pełni paliwem kopalnym,
nieodnawialnym. Mianowicie, rozszczepiając atomy zawarte w 1 gramie uranu-235 uzyskuje
się energię równą 1000 tonom spadającym na ziemię z wysokości 8,2 km!261. Biorąc pod uwagę
fakt, iż elektrownia konwencjonalna, wytwarzająca 1000 MW energii, potrzebuje rocznie około
2.5 mln ton węgla, zaś elektrownia jądrowa wytwarzająca ten sam zasób energii, potrzebuje
jedynie 30 ton paliwa, można stwierdzić, iż jest to stosunkowo nieograniczony zasób energii28.
Ponadto warto zauważyć, iż energia wytwarzana z rozszczepienia atomów pozwala na stabilne
dostarczenie jej zasobów do konsumentów w równie stabilnej cenie, a także wysoka
ekologiczność. Polega ona na braku wytwarzania gazów cieplarnianych, czy też ich emisji
do środowiska29. Jedynym zagrożeniem jakie jest w stanie wytworzyć elektrownia jądrowa,
to skażenie odpadami radioaktywnymi powstałymi na skutek awarii elektrowni lub samego
rdzenia, co jest jednak rzadko spotykanym zjawiskiem.
Patrząc historycznie na rozwój technologii jądrowej można jasno stwierdzić,
iż wszystkie katastrofy jakie do tej pory wystąpiły z udziałem elektrowni jądrowych były
spowodowane ludzkim błędem co miało miejsce w Czarnobylu, czy wcześniej Three Mile
Island. Z kolei w Fukushimie awarię wywołał czynnik całkowicie niezależny od ludzi,
mianowicie tsunami. Co więcej, elektrownia w Fukushimie była w pełni przygotowana
na czynniki atmosferyczne, gdyż w trakcie budowy było uwzględniane, iż jest to rejon
zagrożony dużą aktywnością sejsmiczną30. Mimo tak ogromnej skali strat, które wystąpiły na
skutek wspomnianych awarii, większość krajów prowadzących dotychczas programy
nuklearne lub posiadających już elektrownie jądrowe, nie zrezygnowało z ich eksploatacji 31.
Idąc dalej warto wspomnieć o kolejnych zaletach, jakie posiada częściowe lub całkowite
zastąpienie wytwarzania energii konwencjonalnej przez jądrową, co zwiększa bezpieczeństwo
energetyczne kraju32. Jest to bardzo istotny czynnik biorąc pod uwagę uzależnienie jakie można
obserwować na podstawie państw europejskich, które w ogromnej części polegają
na dostawach gazu ziemnego z Federacji Rosyjskiej. Głównie są to państwa nieposiadające
technologii jądrowej. Co więcej, eksploatacja zasobów energetyki jądrowej pozwala
na zróżnicowanie dostaw energii do kraju33. Wpływa to przede wszystkim na uznanie
T. Młynarski, M. Tarnawski, Źródła energii i ich znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego w XXI wieku,
Difin SA, Warszawa 2016, s. 179.
29
Ibidem, s. 180.
30
K. Rzymkowski, Energetyka jądrowa Japonii. Katastrofa w elektrowni jądrowej Fukushima, Stowarzyszenie
ekologów na rzecz energii nuklearnej, 2015, http://seren.org.pl/wp-content/uploads/2016/03/Katastrofa45-welektrowni-j%C4%85drowej-FUKUSHIMA44.pdf, s. 14 [Dostęp: 1.02.2017].
31
T. Młynarski, M. Tarnawski, Źródła energii…, op. cit.
32
Ibidem, s. 182.
33
Ibidem.
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międzynarodowe, a także wartość na rynku światowym. Sam rozwój technologii jądrowej
wpływa bezpośrednio na rozwój innych, istotnych gałęzi nauki takich jak np. medycyna 34.
Można także uznać, że posiadanie technologii jądrowej w postaci stricte przeznaczonej
do użytku cywilnego, a także dla celów wojskowych, bezpośrednio stratyfikuje państwa na
arenie międzynarodowej. Przykładem tego może być wyścig zbrojeniowy, czy też ogólniej
mówiąc technologiczny jaki zauważalny był w ostatnich latach na przykładzie Korei Północnej.
Jest to państwo, które chcąc zyskać uznanie, uruchomiło program nuklearny.
Problemy powstałe z eksploatowania energii jądrowej
Poruszając tematykę energii jądrowej, mimo jej wielu zalet i korzyści, trzeba zastanowić się
nad zagrożeniami jakie za sobą niesie, a także problemami, które wytwarza. Pomijając już
wcześniej wspomniany fakt zagrożenia globalną katastrofą, spowodowaną przegrzaniem
rdzenia paliwowego, trzeba wspomnieć o dylemacie, który do tej pory nie został rozwiązany,
mianowicie składowaniu i przerabianiu odpadów powstałych na skutek rozszczepiania atomu.
Pojawia się tutaj kwestia wykorzystywania odpadów, z których wydzielany zostałby pluton,
wykorzystywany później w technologii reaktorów powielających. Są one o wiele bardziej
wydajne niż podstawowe rodzaje takie jak: wodny i ciśnieniowy. Jednakże zważając na
ogromną cenę eksploatacji, w przyszłości problemem będzie rozwój tejże technologii 35.

34

Ibidem.
G. Rosenkranz, Mity energetyki jądrowej. Jak oszukuje nas lobby energetyczne, Fundacja im. Heinricha Bölla,
Warszawa 2010, https://pl.boell.org/sites/default/files/rosenkranz_mity_energetyki_jadrowej.pdf, s. 24, [Dostęp:
9.02.2017].
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Rysunek 10. Schemat działania reaktora powielającego

Źródło: http://www.nuclear.pl/energetyka,fbr,0.html

Największym dylematem pozostaje zatem kwestia tego, co robić z odpadami,
powstającymi po zakończeniu procesu wytwarzania energii. Z samym składowaniem
bezpośrednio powiązany jest proces zanieczyszczenia środowiska, a konkretnie ochrony
klimatu. Opiera się to przede wszystkim na kwestii wypierania energii niekonwencjonalnej,
takiej jak energia słoneczna, wiatrowa, czy też wodna, na rzecz energii jądrowej,
która w obecnym czasie jest najbardziej wydajna. Można zatem stwierdzić, iż państwa wysoko
uprzemysłowione mimowolnie nadal stawiają na przemysł przetwórczy (nie w jego pierwotnej
postaci), który skutkuje coraz to większym zanieczyszczeniem środowiska naturalnego,
a co za tym idzie klimatu36.
Kolejnym poważnym hamulcem w rozwoju i rozprzestrzenianiu się technologii
jądrowej na świecie jest stosunkowo wysoki koszt budowy elektrowni, a także spory koszt ich
utrzymania.

Doskonałym przykładem tego problemu jest Polska, która ma potencjał

do budowy elektrowni jądrowej, w czasach współczesnych poparcie władz, a także opinii
publicznej, jednakże nie ma na tyle kapitału, aby móc zrealizować program nuklearny.
W pewien sposób łączy się to z problematyką wyczerpania surowców potrzebnych
do wytwarzania energii. W ostatnich latach, wraz z rozwojem nauki o energii jądrowej, ceny
uranu wykorzystywanego do wytwarzania tejże znacznie wzrosły. Patrząc w przyszłość
nie można jednoznacznie stwierdzić, że zostanie wynaleziona technologia opierająca się na
36

Ibidem, s. 33.
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innym surowcu, co pozwoli zdywersyfikować dostawy, przy jednoczesnym zrównoważeniu
cen37.
Rysunek 11. Rynek uranu w ostatnich latach

Źródło:
http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/670635,kghm-zainteresowal-sie-uranem-bedzie-produkowalpaliwo-jadrowe.html

Jak można łatwo zauważyć, zapotrzebowanie na świecie rośnie wprost proporcjonalnie
do wydobycia uranu, co wiąże się z już wcześniej wspomnianym wzrostem cen.
Najpoważniejszym jednak zagrożeniem związanym z technologią jądrową staje się jej
nadużycie, a także wykorzystanie w celach poza cywilnych. Wiąże się to przede wszystkim
z działalnością terrorystyczną na świecie. Można stwierdzić, że obawy te pojawiły się
na początku XXI wieku, wraz z pojawieniem się zjawiska terroryzmu na szeroką skalę i jest
powiązane z wydarzeniami z 11 września 2001 roku w Nowym Jorku38. Można jednoznacznie
uznać, że żaden z reaktorów, które do tej pory są wykorzystywane na świecie nie byłby
w stanie przetrwać bezpośredniego uderzenia z strony grupy terrorystycznej, co przełożyło by
się na katastrofę ekologiczną na skalę światową39. Ponadto pojawia się kwestia
wykorzystywania technologii jądrowej nie tylko do celów cywilnych, społecznych, ale także
dla rozwoju broni o podłożu atomowym.

37

Ibidem, s. 29.
Ibidem, s. 18.
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Ibidem.
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Podsumowanie
Patrząc na wszystkie wady i zalety korzystania z energii jądrowej można jednoznacznie
stwierdzić, iż jest to przyszłość w produkcji energii na świecie. Jednakże problemem pozostaje
kwestia wykorzystywania tak zaawansowanej technologii, gdyż jedna część państw może
stosować ją do celów jedynie pokojowych i prospołecznych, zaś kolejna grupa państw dla
celów zbrojeniowych. Jest to ryzyko, którego państwa na arenie międzynarodowej nie mogą
całkowicie zwalczyć, a jedynie zahamować. Ponadto udało się już przełamać największą
barierę jaka do tej pory występowała przy każdej możliwej okazji, gdy mówiono o rozwoju
technologii jądrowej, a mianowicie opinii publicznej. Do coraz większego grona
użytkowników zaczyna docierać fakt, iż jest to jedno z najbardziej opłacalnych i wydajnych
źródeł energii jakie do tej pory zostały wynalezione, co ponadto wpływa na decyzję władz
poszczególnych krajów ku doskonaleniu i lepszemu wykorzystywaniu tejże technologii.
Na katastrofy spowodowane przegrzaniem rdzenia lub innym losowym wydarzeniem
w elektrowniach widzimy z perspektywy czasu jako coś niezależnego w sporym stopniu
od czynnika ludzkiego. Co więcej, technologia ta cały czas się rozwija, a na świecie pojawiają
się inne, o wiele bardziej niebezpieczne zagrożenia, jak terroryzm.
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as a replacement of conventional resources. What is more, it is directly connected with demonstrating
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is the most important thing on a global scale. The author is noticing that it has other using capabilities
of nuclear energy, it means about connate of dual-use technology.
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Małgorzata Serafin1

ANALIZA PORÓWNAWCZA DOSTOSOWANIA PRAWA POLSKIEGO
DO REGULACJI PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ W ASPEKCIE KART
PŁATNICZYCH (Małgorzata Serafin)
Streszczenie: Artykuł prezentuje analizę źródeł polskiego prawa obejmującego karty płatnicze.
Występowanie zależności między uwarunkowaniem prawnym a finansowym dotyczącym
wykorzystania kart płatniczych na polskim rynku.
Słowa kluczowe: Karty płatnicze, prawo polskie, prawo Unii Europejskiej.

Wstęp
Wykorzystywanie kart płatniczych przez różne podmioty związane jest z powstawaniem opłat,
które regulowane są w różny sposób także przez normy prawne. W związku z tym,
że karty płatnicze są instrumentami płatniczymi, które wykorzystuje się w usługach płatniczych
przyczynia się to do skutków prawnych, którymi są prawa i obowiązki wszystkich podmiotów
je wykorzystujących.

Charakterystyka prawa Unii Europejskiej
Rozważania

rozpocznie

przedstawienie

pojęć

funkcjonujących

w literaturze.

Pojęciem o najwęższym znaczeniu jest prawo wspólnotowe, określane również mianem prawo
Wspólnot Europejskich2. Pojęcie to obejmuje zespół norm prawnych, jakie wydają organizacje
wspólnotowe w obszarze I filaru Unii Europejskiej3. Prawo Unii Europejskiej mieści w swoim
zakresie prawo wspólnotowe oraz akty prawne, które zostają wydawane w ramach II i III filaru.
Najszerszym uznaje się termin prawo europejskie, gdyż obejmuje ono zarówno prawo
Unii Europejskiej, jak również akty prawne pochodzące od wszystkich regionalnych
organizacji międzynarodowych4.
Rozważania w tym punkcie pracy zostaną skupione wyłącznie na prawie
wspólnotowym. Prawo wspólnotowe ma decydujący wpływ ze względu na systemy prawne
państw członkowskich. Do jego cech specyficznych zalicza się: pierwszeństwo względem
Studentka I roku II stopnia na kierunku Zarządzanie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
C. Mik, Europejskie prawo wspólnotowe, Zagadnienia z teorii i praktyki., Tom I, Wydawnictwo C. H. BECK,
Warszawa 2000, s. 291.
3
G. Krawiec, Europejskie prawo administracyjne, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 48.
4
R. Poździk, Pojęcie i klasyfikacja źródeł prawa, [w;] Prawo europejskie, Zarys wykładu, red. R. Skubisz, E.
Skrzydło- Tefelska, Wydawnictwo UMSC, Lublin 2003, s. 123-124.
1
2
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prawa krajowego, a także skutek bezpośredni licznych przepisów tego prawa w prawie
krajowym5. Precyzując można przyjąć, iż prawo wspólnotowe sensu largo to ogół norm
prawnych, które ustanowione zostały przez sygnatariuszy traktatów założycielskich i ogół
umów o przystąpieniu, stowarzyszeniu, konwencji międzynarodowych, przy czym Wspólnoty
pozostają stronami. W sensie stricte zaś pojęcie oznacza „część powyższych norm,
która podlega kognicji Trybunału Sprawiedliwości”6.
Szczególne znaczenie z punktu widzenia niniejszej pracy mają dyrektywy, czyli akty
prawne typowe dla prawa Unii Europejskiej nieposiadające równoznacznej regulacji
w krajowym systemie prawnym. Dążenie do celu jest tylko czynnikiem wiążącym państwo
członkowskie7. Definicję jurydyczną podaje art. 288 akapit trzeci TFUE. Z kolei E. Łętowska
szczególność tej normy prawnej uzasadnia tym, iż cechą charakterystyczną implementacji
dyrektyw wspólnotowych jest brak wymagania dosłownego ich wprowadzania do porządku
prawnego”8. Na podobne ujęcie wskazuje również A. M. Jurgowska9. Dyrektywa nie wyznacza
państwom członkowskim sposobu przez który muszą osiągnąć wskazany w niej rezultat10.
Osiąganie danego celu ma wpływa na przebieg transformacji dyrektywy w prawo krajowe.
Ten proces nazywa się implementacją. Podłożem niniejszych rozważań jest objaśnienie pojęcia
„prawo kart płatniczych”. W panującym prawie nie istnieje osobny dział, który normuje obrót
kartami płatniczymi. R. Kaszubski i Ł. Obzejta prawo kart płatniczych definiują jako zespół
aktów prawnych, obrót ten może być ustalany metodą bezpośrednią, pośrednią, całościową lub
częściową.

Tworzą

go

akty

o różnej

randze,

a także

o różnym

źródle

mocy.

Akty prawa miękkiego (soft law) ad exemplum podaje się tu dobre praktyki czy też dokumenty,
które wyrażają wizję rozwoju rynku kart płatniczych. Dokumenty takie umiejscowione
są oddzielnie w zakresie omawianego prawa i uwzględniają przepisy, które nie mają aktualnej
mocy prawnej, a więc nie mają także sankcji. Jednakże mają istotne znaczenie, z racji, że ważną
rolę w tworzeniu zarówno polskiego, jak także europejskiego rynku kart płatniczych posiada
samoregulacja, wyróżnia się dwa najważniejsze rodzaje dzielące prawo kart płatniczych,
którymi są: europejskie prawo kart płatniczych i polskie prawo kart płatniczych.
5

C. Mik, Europejskie prawo…, op. cit., s. 293.
J. Galster, Z. Witkowski, Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu Amsterdamskiego
i Traktatu z Nicei, Wydawnictwo „Dom Organizatora“, Toruń 2002, s. 165. Podaję za: A. Borcuch, Pieniądz
elektroniczny. Pieniądz przyszłości. Analiza ekonomiczno - prawna, CeDeWu 2007, s. 52.
7
M. Domańska, Implementacja dyrektyw unijnych przez sądy krajowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2014,
s. 15-16.
8
E. Łętowska, Ochrona niektórych praw konsumentów, Komentarz., Wydawnictwo C. H. BECK, Warszawa 2001,
s. 22.
9
A. M. Jurkowska, Prawo bankowe Unii Europejskiej. Licencjonowanie działalności bankowej,
Oficyna Wydawnictwa Branta, Bydgoszcz –Gdańsk 2003, s. 13-14.
10
Określenie „rezultat” autorka pracy stosuje zamiennie z określeniem „cel dyrektywy”.
6
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Należy podkreślić, że pomimo niezależnego funkcjonowania to obydwa wyżej wymienione
porządki prawne posiadają wspólną relację, a jest nią to, że rozwój prawa polskiego następuje
w wyniku stymulacji prawa europejskiego.
Europejskie regulacje prawne dotyczące kart płatniczych
Dwa dokumenty odegrały istotną rolę w historii europejskiego prawa kart płatniczych, a są to:
•

dyrektywa 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r.
w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, która zmieniała
dyrektywy 97/7/WE, 2002/65/WE, 2005/60/ WE i 2006/48/WE oraz uchylała
dyrektywę 97/5/WE (Dz. Urz. UE L 319 z 05.12.2007, s.1, ze zm.) – wcześniej zwana
Nowymi Ramami Prawnymi dla Płatności,

•

SEPA Cards Framework z dnia 8 marca 2006 r. sporządzona przez Europejską Radę
ds. Płatności version 2.011.
Wyżej wymienione dokumenty stanowią wyraz procesu prawodawczego, ale także

efekt procesów samoregulacyjnych, a z tego wynika charakter europejskiego prawa kart
płatniczych, które jest specyficznym prawem, ponieważ tworzą go dwa różne rodzaje aktów
prawnych, którymi są: akty prawa powszechnie obowiązującego oraz akty prawa miękkiego
(tzw. soft law). Z powodu zachodzących zmian nadrzędnego prawa niezbędne jest objaśnienie,
żeby w ostateczności nie spotykać nieporozumień odnoszących się do celów tych regulacji.
Wskutek tego została zauważona konieczność wprowadzenia a wcześniej utworzenia
jednorodnych ram prawnych dotyczących oferowania usług płatniczych na terenie wszelkich
państw członkowskich UE. Jako argument uznawano, że brak jednolitych porządków prawnych
państw członkowskich uniemożliwi ożywienie całego rynku usług płatniczych wobec tego też
i rynku kart płatniczych12. W 2001 r. został przyjęty dokument roboczy o nazwie Nowe Ramy
Prawne dla Płatności celem ujednolicenia standardów prawnych na europejskim rynku usług
płatniczych. Dokument miał za zadanie harmonizować rynek usług płatniczych w ramach UE.
Dnia 1 grudnia 2005 r. został przyjęty przez Kolegium Komisarzy następny projekt dyrektywy
Nowe Ramy Prawne dla Płatności13. Mimo tego, to przyjęcie dyrektywy PSD uznaje się jako
pierwsze całościowe unormowanie rynku usług płatniczych, którego składnikiem jest rynek
kart płatniczych. Istotne znaczenie dyrektywy PSD wynika z tego, że wdraża ona nowe
zarządzenia prawne w obszar legislacji państw członkowskich UE. Co najważniejsze

11

Ibidem, s. 162.
R. Kaszubski, Ł. Obzejta, op. cit., s. 161-162.
13
Ibidem, s. 163.
12
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to dyrektywa PSD wdraża zamknięty katalog dostawców usług płatniczych oraz zamknięty
katalog usług płatniczych. Dodatkowo moc przepisów dyrektywy PSD na unijnym rynku
przyczynia się do rozpoczęcia działalności nowego dostawcy usług płatniczych, tzw. instytucji
płatniczej. Zanim dyrektywa PSD została uchwalona nie było całkowitego aktu prawnego
normalizującego karty płatnicze na rynku europejskim, jednakże nie jest to równoznaczne,
z tym, że nie było aktów prawnych regulujących karty płatnicze.
W czasie, kiedy rozwijało się europejskie powszechnie obowiązujące prawo kart
płatniczych, zachodziły etapy samoregulacyjne rynku kart płatniczych. Podczas tych prac
główny nacisk nałożono na wykonanie planu budowy Jednolitego Obszaru Płatności w Euro,
w skrócie SEPA. Budowa SEPA dla kart płatniczych była jedną z dziedzin kompleksowego
zrealizowania budowy SEPA. Zjawisko to miało zapowiadać utworzenie niezróżnicowanego
jednolitego

środowiska

regulacyjno-technologicznego

obejmującego

karty

płatnicze

na terytorium SEPA. W rozważaniach tych najważniejszy jest akt prawny noszący tytuł SEPA
Cards Framework (Ramy SEPA dla kart płatniczych)14, który został wydany przez Europejską
Radę ds. Płatności w dniu 8 marca 2006 r. Przytoczony akt prawny można wskazać jako
przykład aktu soft law, a także jest uznawany jako wyraz wizji europejskiego sektora
bankowego, której realizacja zaowocuje stworzeniem obszaru SEPA dla kart płatniczych.
W dokumencie tym umieszczono również wytyczne i zasady. Konsekwencją ich zrealizowania
będzie stworzenie warunków, w których dokonywanie płatności kartami płatniczymi będzie
przebiegało bez przeszkód na całym terenie SEPA15.
Karta płatnicza w prawie polskim
W przeciwieństwie do regulacji europejskich polska historia prawa kart płatniczych jest mniej
obszerna. Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 11 grudnia 1992 r.
w sprawie form i trybu przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem banków16
uznaje się jako pierwszy akt prawny, który swoim zakresie bezpośrednio obejmował karty
płatnicze17. Zarządzenie to ogłoszono na podstawie delegacji ustawowej, wskazanej

Ibidem, s. 165. Zob. szerzej: Przetłumaczony dokument na język polski można przeczytać ze strony internetowej
SEPA Polska: www.sepapolska.pl z dn. 28.07.2017.
15
Ibidem, s. 162-165.
16
Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 11 grudnia 1992 r. w sprawie form i trybu
przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem banków. (M.P. z 1992 r., Nr 39, poz. 293 ze zm.); (stan
prawny na dzień 29 lipca 2017 r. – akt prawny został uchylony (ze skutkiem dnia 01. 07. 1998r.) przez Zarządzenie
Prezesa Narodowego Banku Polskiego w sprawie form i trybu przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za
pośrednictwem banków z dnia 29 maja 1998 r. (M.P.1998.21.320).
17
R. Kaszubski, Ł. Obzejta, op. cit., s. 165.
14
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w art. 16 ust. 1 ustawy Prawo bankowe z 1989 r.18, w myśl którego Prezes Narodowego Banku
Polskiego upoważniony do ustalania formy oraz trybu, w wyniku których dokonywane będą
rozliczenia pieniężne z pomocą banków19. W roku przyjęcia zarządzenie Prezesa NBP
(tj. 1992r.) na terenie Polski nie występował rynek kart płatniczych, zaś wydawcami kart
płatniczych były banki zagraniczne. Prawo bankowe było pierwszą polską ustawą, która
odnosiła się do kart płatniczych. Zarządzenie z dnia 11 grudnia 1992 r. ze zmianami
unieważniło wprowadzenie Zarządzenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego w sprawie
form i trybu przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem banków z 29.05.199820,
które bazowało na treści art. 68 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe21.
Ustawę tą – prawo bankowe – uważa się za pierwszą ustawę, która w sposób bezpośredni
traktuje o kartach płatniczych. To właśnie w niej zdefiniowano pojęcie „karta płatnicza”.
Definicję tą umieszczono w art. 4 ust. 1 pkt. 4 Prawo bankowe22. Następnie nową definicję
karty płatniczej umieszczono w ustawie o elektronicznych instrumentach płatniczych zaczęła
obowiązywać dnia 12.10.2003 r.23. Głównym zadaniem ustawy o elektronicznych
instrumentach płatniczych było dostosowanie prawa polskiego do prawa aktualnego w Unii
Europejskiej24. Uchwalenie dyrektywy 2007/64/WE w sprawie usług płatniczych w ramach
rynku wewnętrznego25 było przyczyną do wypełnienia powinności przez Polskę.
Zobowiązanie to dotyczyło konieczności wdrożenia zarządzeń Dyrektywy 2007/64/WE do
krajowego porządku prawnego. Za akt implementujący uznano ustawę z dnia 19 sierpnia
2011 r. o usługach płatniczych26. Przyjęcie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych

Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 1989 r., Nr 4, poz. 21) (stan prawny na dzień
29 lipca 2017 r. – akt prawny został uchylony ze skutkiem dnia 01.01. 1998r.).
19
M.P. Nr 39, poz. 293 ze zm. (stan prawny na dzień 29 lipca 2017 r.), art. 16. ust. 1.
20
M.P. Nr 21, poz. 320.
21
Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 1989 r., Nr 4, poz. 21) (stan prawny na dzień
29 lipca 2017 r.), art. 68 pkt 1.
22
Ibidem, (stan prawny na dzień 29 lipca 2017 r.), art. 4 ust. 1 pkt 4.
23
Warto zaznaczyć, że w 2003 na terytorium Polski obowiązywała tylko część przepisów tej ustawy,
zaś pozostałe weszły w życie w momencie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.
24
E. Rutkowska, Regulacja kart płatniczych a ochrona konsumenta, Monitor Prawniczy. - R. 13, nr 12 (2005),
dod. "Prawo Mediów Elektronicznych", [nr 3], s. 24, Podaje, że: Chodzi tu zwłaszcza o Dyrektywę z dnia
18 września 2000 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucję pieniądze
elektronicznego oraz ostrożnościowego nad ich działalnością (2000/46/WE), Dyrektywę z dnia 23 września 2002
r. w sprawie sprzedaży konsumentom usług finansowych na odległość (2002/65/WE), Zalecenie Komisji
Europejskiej z 17 listopada 1988 r. dotyczące systemów płatniczych, a zwłaszcza regulacji pomiędzy posiadaczem
karty i wystawcą karty (88/590/EWG), Zalecenie Komisji Europejskiej z dnia 30 lipca 1997 r. w sprawie transakcji
dokonanych za pomocą elektronicznych instrumentów płatniczych, w szczególności relacji pomiędzy wystawcą
a posiadaczem (97/489/WE).
25
Dyrektywa 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie usług
płatniczych w ramach rynku wewnętrznego zmieniająca dyrektywy 97/7/WE, 2002/65/WE, 2005/60/WE
i 2006/48/WE i uchylająca dyrektywę 97/5/WE (Dz. Urz. EU L319 z 05.12.2007, s. 1).
26
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. nr 199, poz. 1175 ze zm.).
18
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oraz niektórych innych ustaw27 było powodem uchylenia ustawy o elektronicznych
instrumentach płatniczych, która obejmowała ustalenia obejmujące obszar kart płatniczych
oraz normujące proces wydawania pieniądza elektronicznego. Jednakże postanowienia te
transportowano do ustawy o usługach płatniczych. Zaś wprowadzenie ustawy o zmianie ustawy
o usługach płatniczych przyczyniło się do zwiększenia obszaru przedmiotowej regulacji28.
Analiza porównawcza dostosowania prawa polskiego do regulacji prawa obowiązującego
w prawie wspólnotowym w aspekcie kart płatniczych
Biorąc pod uwagę zakres jurystyczny okazuje się, że aktualny stan prawny powstał w wyniku
implementacji dokonanej przez ustawodawcę polskiego. Pierwszym aktem jest Zalecenie
Komisji 97/489/EC, które obejmuje dokonywania płatności za pomocą elektronicznych
instrumentów płatniczych, zaś drugim – dyrektywa 2000/46/EC. Dokonanie implementacji
nastąpiło przez:
•

ustawę Prawo bankowe z 29 sierpnia 2001 roku;

•

ustawę z 12 września 2002 roku o elektronicznych instrumentach płatniczych29.
Najważniejszy z punktu widzenia poniższej pracy jest proces powstawania pojęcia karty

płatniczej, co widać z rozważań wcześniejszego podrozdziału, nastąpił w efekcie częstych
zmian. Pierwsza definicja karty płatniczej umieszczona została w art. 4 pkt 4 ustawy – Prawo
bankowe30. W regulacji nie podano sposobu jego wypełnienia. Z tego można implikować, że
ustawodawca zostawił miejsce na zastosowanie nowej technologii w sferze rozpoznania osoby
użytkującej karty, bez przymusu kolejnej zmiany regulacji prawnych.
W momencie uchwalenia ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych
przeniesiono definicję karty płatniczej praktycznie niezmienioną do ustawy o elektronicznych
instrumentach płatniczych – art. 2 pkt 7 ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych.
Kolejnym etapem było wprowadzenie w życie w dniu 12 lipca 2013 r. ustawy o zmianie
ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, w wyniku czego, definicja karty
płatniczej została umieszczona w ustawie o usługach płatniczych, zaś ustawa o elektronicznych
instrumentach płatniczych straciła swoją moc prawną. W wyniku tego aktualnie obowiązujące
określenie i sformułowanie karty płatniczej można znaleźć w art. 2 pkt 15a ustawy o usługach

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. zmieniająca ustawę o usługach płatniczych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1271).
M. Ungier, Ochrona użytkowników kart płatniczych a wykorzystanie innowacyjnych form zabezpieczeń, „Forum
Prawnicze” 2014, nr 4 (24), s. 40.
29
A. Borcuch, Pieniądz elektroniczny…, op. cit., s. 75.
30
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 1997 r., nr 140, poz. 939; tekst jedn. Dz. U. z 2012
r., poz.1376 ze zm.), art. 4 pkt 4.
27
28
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płatniczych31. Nowelizacja była poszerzeniem terminu karty płatniczej. Dzięki temu postęp
technologiczny, który następuje na przestrzeni lat, został objęty nowym unormowaniem32.
Wpływ regulacji prawnych na rozwój rynku kart płatniczych
Rozwój rynku kart płatniczych w Polsce ugruntowany jest wymogami prawnymi
Unii Europejskiej. Aktualnie obowiązujące przepisy prawa powstały w wyniku implementacji
prawa Unii Europejskiej. Jako główne determinanty uważa się czynniki nieekonomiczne,
którymi są: ogólne zaufanie klientów, bezpieczeństwo, wygodę i łatwość użytkowania 33.
Natomiast podstawowym czynnikiem prawnym ograniczającym przyrost wartości transakcji
przeprowadzanych kartami płatniczymi na rynku polskim jest koszt akceptacji kart płatniczych,
który uzależniony jest od wysokości opłaty interchange34.
Biorąc pod uwagę powyższą problematykę bada się, jak ograniczenia prawne wpływają
na użytkowanie kart płatniczych wśród mieszkańców korzystających z Banku Spółdzielczego
w Kielcach Oddział Opatów, Filia Sadowie. Celem tego przeprowadzono badanie ankietowe,
którego zadaniem miało być zbadanie świadomości osób w kwestii posługiwania się kartami
płatniczymi. Ankieta składała się z 10 pytań i została przeprowadzona wśród mieszkańców
gminy Sadowie. W ankiecie wzięło udział 100 osób. Badanie zostało przeprowadzone
w okresie 23.05- 27.05. 2018 roku. Kilka pytań było pytaniami wielokrotnego wyboru,
zaś pozostałe wymagały podania jednej odpowiedzi.
Na podstawie powyższych badań stwierdza się następujące wnioski, iż celem głównym
ankiety było zbadanie wpływu regulacji prawnych na liczbę użytkowników posługujących się
kartami płatniczymi. Cel ten został zrealizowany poprzez zbadanie postaw i poziomu wiedzy
konsumentów dokonujących płatności kartą płatniczą. Po przeanalizowaniu odpowiedzi
stwierdzić można, że poziom wiedzy respondentów jest umiarkowany. Jednakże posługiwanie
się kartą płatniczą nie u wszystkich użytkowników powiązane jest z świadomością istnienia
głównego prawnego determinantu dla rozwoju karty płatniczej w Polsce, jakim jest opłata
interchange. 90% ankietowanych bezproblemowo określiło jakich opłat dokonują w momencie
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2011 r., Nr 199, poz. 1175 ze zm.),
art. 2 pkt 15a.
32
Szerzej na ten temat pisze: M. Ungier, op. cit., s. 42. Do przesłanek postępu technicznego można zaliczyć np.:
systemy biometryczne, innowacyjne technologie jak np.: systemu nanotechnologiczne, wszystkie rozwiązania
nieprzybierające fizycznej postaci karty płatniczej, ale z nią zintegrowane, takie jak zegarki, breloczki czy naklejki
na różnego rodzaju urządzeniach. Por. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz
niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr 1290 z 17 kwietnia 2013 r., s. 16.
33
Ł. Goczek, B. Witkowski, Analiza czynników wpływających na liczbę transakcji kartami, Roczniki Kolegium
Analiz Ekonomicznych, Wyższa Szkoła Handlowa, Warszawa 2015, nr 39, s. 203.
34
Opłata interchange, Słownik NBP, https://www.nbportal.pl/slownik/pozycje-slownika/oplata-interchange
z dn. 24.05.2018.
31
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użytkowania kart płatniczych, ale prawie połowa wszystkich ankietowanych (44%) miało
problem z odpowiedziami ściśle związanymi z opłatą interchange.
W badaniu postawa konsumentów wobec ewentualnych zmian dotyczących opłat
za korzystanie z kart jest jednoznacznie negatywna, wyrażająca się niechęcią do ponoszenia
w przyszłosci dodatkowych opłat za posługiwanie się tym instrumentem płatniczym.
Na podstawie takich danych można przypuszczać, że gdyby deklaracja ankietowanych
odzwiercidliła rzeczywistą postawę to zwiększenie opłat, które ponosiłby posiadacz karty
mógłby wiązać się z zahamowaniem rozwoju rynku kart płatniczych. Takie negatywne
nastawienie ankietowanych wynika z założenia, że dodatkowymi opłatami zostaną obciążeni
właśnie oni. Możliwość dokonywania transakcji kartą płatniczą jest dla użytkowników bardzo
ważna, co potwierdza fakt, iż połowa ankietowanych stwierdziła, że brak takiej możliwości jest
w ich uznaniu problemem.
Zakończenie
W artykule udowodniono, że polskie przepisy obejmujące karty płatnicze miały swoje
podstawy w regulacjach Unii Europejskiej. Przede wszystkim obejmuje to zasadę
pierwszeństwa prawa wspólnotowego, a także zasadę „prounijnej” interpretacji przepisów
prawa krajowego. W wyniku tego podczas przeprowadzania interpretacji polskich przepisów
obejmujących karty płatnicze należy brać pod uwagę także cel prawa Unii Europejskiej.
Implementacja dotyczy przede wszystkim definicji karty płatniczej.
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COMPARATIVE ANALYSIS FOR THE ADAPTATION OF POLISH LAW TO THE
REGULATION OF THE LAW APPLICABLE IN COMMUNITY LAW IN THE ASPECT OF
PAYMENT CARDS
Summary: The article presents an analysis of the sources of Polish law covering payment cards. The
existence of dependencies between the legal and financial conditioning regarding the use of payment
cards on the Polish market.
Keywords: Payment cards, Polish law, Community law.
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Agnieszka Rodkiewicz-Bogusławska1

POSTĘPOWANIE PRZED PREZESEM URZĘDU KOMUNIKACJI
ELEKTRONICZNEJ (Agnieszka Rodkiewicz-Bogusławska)
Streszczenie: Przedmiotem publikacji jest analiza regulacji prawnych w zakresie postępowania przed
Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej. W pierwszej części, został omówiony status tego
centralnego organu administracji rządowej. W dalszej części, autorka skupiła się na regulacjach
dotyczących samego postępowania, dokonując analizy aktualnego orzecznictwa sądów
administracyjnych i doktryny.
Słowa kluczowe: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Urząd Komunikacji Elektronicznej,
Prawo telekomunikacyjne.

Wstęp
W XXI wieku istotne znaczenie dla rozwoju gospodarki ma szybki dostęp do informacji, a
także komunikacja pomiędzy podmiotami znajdującymi się w dużej odległości. Tym samym
zwiększa się rola rynku usług telekomunikacyjnych i pocztowych, co z kolei wymusiło
wprowadzanie zmian i regulacji w przedmiotowym obszarze. Z uwagi na obszerność tematu,
publikacja dotyczy wyłącznie regulacji krajowych, które nastąpiły po wprowadzeniu
centralnego organu administracji rządowej – jakim jest Prezes Urzędu Komunikacji
Elektronicznej. Przedmiotowa publikacja poświęcona jest zatem problematyce postępowania
przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE).
Status i zakres uprawnień Prezesa UKE.
Na wstępie pragnę wyjaśnić definicję oraz status tego organu. W tym celu należy odnieść się
do uregulowań zawartych w ustawie z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1954), zwana dalej UPT. Zgodnie z art. 189 ust.1 pkt.1 UPT organami
właściwymi w sprawach: telekomunikacji są minister właściwy do spraw informatyzacji
i Prezes UKE. Jednocześnie zgodnie z art. 190 ust. 1 i 3 UPT Prezes UKE jest organem
regulacyjnym w dziedzinie rynku usług telekomunikacyjnych i pocztowych jak również
centralnym organem administracji rządowej. Tym samym należy stwierdzić, że Prezes UKE
jest organem administracji publicznej o szczególnym statusie prawnym, bowiem
„jest traktowany
jak minister, czyli organ monokratyczny”2. Dzięki takiemu statusowi może on funkcjonować
1
2

Prawnik, pracownik naczelnej administracji państwowej.
Wyrok NSA z dnia 15 kwietnia 2016 r. (I OSK 2704/14).
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w sposób jednolity i niewątpliwie sprawny, aczkolwiek, należy zauważyć, że w doktrynie
pojawia się pogląd, zgodnie z którym ten szczególny status i co za tym idzie - waga decyzji
Prezesa UKE -wymaga gwarancji niezależności tego organu3.
Należy jednocześnie wskazać, że zakres uprawnień Prezesa UKE wynika również
z tego, że jest on organem regulacyjnym. Szczególna pozycja Prezesa UKE jako organu
regulacyjnego wynika zarówno z przepisów krajowych, jak również unijnych. Mianowicie,
zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 dyrektywy 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności
elektronicznej, Państwa Członkowskie zagwarantują niezależność krajowych organów
regulacyjnych, zapewniając, by były one prawnie oddzielone i funkcjonalnie niezależne
od wszelkich organizacji udostępniających sieci, urządzenia lub usługi łączności elektronicznej
(…) by (…) wykonywały swoje uprawnienia w sposób bezstronny i jawny. Tym samym
ustawodawca unijny wskazał, że organy regulacyjne, w tym Prezes UKE, muszą działać
w sposób niezależny, bezstronny i jawny, co znajduje wyraz również w uregulowaniach
krajowych dotyczących tego organu – szczególnie poprzez wyłączenie go z nadzoru
administracyjnego i podporządkowania4. Ponadto, ustawodawca wskazał szereg zadań,
które wykonuje

Prezes

UKE,

wynikających

również

ze

statusu

jaki

posiada.

Mianowicie, zgodnie z art. 192 ust. 1 i n. UPT do zakresu działania Prezesa UKE należy
w

szczególności

wykonywanie

przewidzianych

ustawą

i

przepisami

wydanymi

na jej podstawie, zadań z zakresu regulacji i kontroli rynków usług telekomunikacyjnych,
gospodarki w zakresie zasobów częstotliwości, zasobów orbitalnych i zasobów numeracji oraz
kontroli spełniania wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej. W tym
miejscu warto zauważyć, że w zakresie chociażby powyżej wskazanych zadań, Prezes UKE
działa z pozycji organu niezależnego, posiadającego chociażby kompetencję w zakresie oceny,
a nie tylko koordynacji, dostępności częstotliwości5. Ponadto, Prezes UKE, wykonuje również
zadania z zakresu regulacji działalności pocztowej określonych w ustawie z dnia 23 listopada
2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188), czy też m.in. czynności określone w
UoWRUiST6. Jednocześnie, należy w tym miejscu zauważyć, że „część kompetencji Prezesa
UKE dotyczy stosunków cywilnoprawnych, (…) (Prezes UKE) wkracza (…) ze swymi
K. Chałubińska-Jentkiewicz, Media audiowizualne: Konflikt regulacyjny w dobie cyfryzacji, Wydawnictwo:
Wolters Kluwer SA, 2011 r.
4
Por. M. Chołodecki, Model kontroli sądowej decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
[w:] Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2012, nr 6 (1).
5
Por. Wyrok NSA z dnia 13 sierpnia 2013 r. (II GSK 654/12).
6
Skrót zastosowany w przedmiotowej pracy. Mowa o: ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i
sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2062).
3
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uprawnieniami dopiero w sytuacjach przewidzianych w przepisach prawa materialnego
i tylko w ramach kompetencji wyraźnie tam wskazanych”7. Do kolejnych zadań Prezesa UKE
należą te, które zostały wymienione w art. 192 ust. 1 pkt 4 i 5. Mianowicie, mowa tu o analizie
i ocenie funkcjonowania rynków usług telekomunikacyjnych i pocztowych, jak również
podejmowaniu interwencji w sprawach dotyczących funkcjonowania rynku

usług

telekomunikacyjnych i pocztowych oraz rynku aparatury, w tym rynku urządzeń
telekomunikacyjnych, z własnej inicjatywy lub wniesionych przez zainteresowane podmioty,
w szczególności użytkowników i przedsiębiorców telekomunikacyjnych, w tym podejmowanie
decyzji w tych sprawach w zakresie określonym niniejszą ustawą. Ponadto, Prezes UKE
wykonuje szereg zadań wynikających zarówno z UPT, jak również z UoWRUiST oraz z
UoWNTC8.
Regulacje dotyczące postępowania przed Prezes UKE.
Postępowanie przed Prezesem UKE, co do zasady, toczy się na podstawie KPA9. Przesądza za
tym art. 1 pkt 3 KPA w zw. z art. 5 § 2 pkt 3 KPA, które stanowią, że postępowanie przed
organami administracji publicznej, w sprawach dotyczących tych organów, toczy się w oparciu
o przepisy KPA, a jednocześnie przez organ administracji publicznej należy rozumieć
m.in. ministrów oraz centralne organy administracji rządowej 10. Ponadto, wynika to wprost
z art. 206 ust. 1 UPT. Zgodnie z przywołanym przepisem postępowanie przed Prezesem UKE
toczy się na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego

ze

zmianami

wynikającymi

z niniejszej

ustawy

oraz

ustawy

z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Należy wskazać,
że prowadzenie postępowania w danej sprawie, na podstawie KPA, skutkuje określonymi
uprawnieniami dla stron postępowania, wynikającymi z przepisów tej ustawy. Mianowicie,
strony, w sprawach toczących się na podstawie KPA, są uprawnione do udziału w każdym
stadium postępowania, co przejawia się m.in. w ich prawie do przeglądania akt sprawy, czy też
sporządzania notatek z tych akt11. Jednocześnie stosowanie KPA, w powyższych sprawach,
skutkuje regulacją terminów zakończenia postępowania – zgodnie z art. 35 KPA12.
7

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 8 stycznia 2016 r. (VI SA/Wa 1961/15).
Skrót zastosowany w przedmiotowej pracy. Mowa o: ustawa z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej
telewizji cyfrowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 649).
9
Skrót zastosowany w przedmiotowej pracy. Mowa o: ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096).
10
Por. M. Chołodecki, Model kontroli sądowej decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
[w:] Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2012, nr 6 (1).
11
Por. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 14 czerwca 2016 r.(VI SA/Wa 2830/15).
12
Por. Wyrok NSA z dnia 14 grudnia 2016 r. (II GSK 5093/16).
8
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Warto jednak zauważyć, że postępowanie przed Prezesem UKE nie zawsze toczy się
na podstawie KPA. Jak można wnioskować z art. 206 ust. 1 UPT istnieją sprawy, które
są rozpatrywane odrębnie od KPA, zgodnie z regulacjami UPT. Do takich spraw należą sprawy
określone w art. 15 UPT, co do których prowadzone jest postępowanie konsultacyjne, którego
celem jest zapoznanie się przez zainteresowane strony oraz wyrażenie swojego stanowiska na
piśmie – co do projektu rozstrzygnięcia. Kolejno należy wskazać postępowanie konsolidacyjne,
które ma zastosowanie do spraw tożsamych dla postępowania konsultacyjnego (wskazanych
w art. 15 UPT), z tym zastrzeżeniem, że dotyczy spraw, w których rozstrzygnięcie może mieć
wpływ na stosunki handlowe między państwami członkowskimi. Ponadto, odstępstwo od
zasady generalnej – stosowania przepisów KPA – dotyczy również postępowania w zakresie
rachunkowości regulacyjnej i kalkulacji kosztów. Cel rachunkowości regulacyjnej został
wskazany w art. 49 ust. 1 UPT. Zgodnie z przywołanym przepisem celem rachunkowości
regulacyjnej jest wyodrębnienie i przypisanie aktywów, pasywów, przychodów i kosztów
przedsiębiorcy telekomunikacyjnego do działalności w zakresie dostępu telekomunikacyjnego
lub działalności w zakresie usług na rynku detalicznym, tak jakby każdy rodzaj działalności był
świadczony przez innego przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, a także ustalenie przychodów
i związanych z nimi kosztów odrębnie dla każdej z usług objętych kalkulacją kosztów.
W przypadku przedmiotowego postępowania Prezes UKE zatwierdza instrukcję i opis
kalkulacji kosztów w drodze decyzji. Jednocześnie w wypadku, gdy przedsiębiorca nie dokona,
na wezwanie Prezesa UKE, zmian w przedłożonych do zatwierdzenia projektach instrukcji lub
opisie kalkulacji kosztów, Prezes UKE, może dokonać sam tych zmian. Tryb i termin
dotyczący zatwierdzenia, oraz dokonania zmian przez przedsiębiorcę, są określane przez
ministra właściwego do spraw informacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
finansów publicznych (por. art. 51 pkt 4 UPT).
W zakresie terminów załatwienia poszczególnych spraw, tak jak zostało wskazane
wcześniej, w sprawach, w których znajdują zastosowanie przepisy KPA, zastosowanie znajdzie
art. 35 tej ustawy. Tym samym sprawy winny być załatwiane bez zbędnej zwłoki,
z uwzględnieniem dopuszczalności załatwienia sprawy w terminie nie dłuższym niż miesiąc –
przy sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego. Natomiast w sprawach
szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy. Wskazane terminy
liczone są od dnia wszczęcia postępowania. Jednocześnie w sprawach, w których postępowanie
toczy się odrębnie od przepisów KPA, na podstawie UPT, mamy do czynienia z odmiennymi
terminami. Mianowicie, w przypadku decyzji o przydziale numeracji, przydział o ustalonym
przeznaczeniu następuje w terminie nie dłuższym niż 3 tygodnie. Termin ten jest liczony
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od dnia złożenia wniosku (art. 126 ust. 2 UPT). W wypadku, gdy o przydział danej numeracji
wpłynął więcej niż jeden wniosek, Prezes UKE, przeprowadza postępowanie konsultacyjne,
a następnie, jeżeli w tym postępowaniu stwierdzono konieczność postępowania przetargowego,
przydziela numerację w drodze przetargu, wówczas termin przydzielenia numeracji nie jest
dłuższy niż 6 tygodni od dnia złożenia pierwszego wniosku (art. 126 ust. 3 UPT). W przypadku
przydziału, odmowy przydziału lub cofania przydziału znaków identyfikujących abonenta oraz
do ich udostępniania lub odmowy udostępnienia stosowane są terminy wskazane powyżej
(por. art. 130 UPT). Natomiast w sprawach dotyczących wniosku o wydanie pozwolenia
radiowego decyzja Prezesa UKE powinna zostać podjęta w terminie 6 tygodni, liczonym od
dnia złożenia wniosku – dotyczy to tych częstotliwości radiowych, których przeznaczenie
określono w Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości lub ustalono w planie
zagospodarowania częstotliwości (art. 143 ust. 6 UPT). Jednocześnie art. 143 ust. 7 UPT
stanowi, że powyżej przywołany przepis nie jest stosowany w przypadkach wymagających
uzgodnień międzynarodowych lub wynikających z umów międzynarodowych wiążących
Rzeczpospolitą Polską dotyczących użytkowania częstotliwości radiowych lub pozycji
orbitalnych (por. art. 143 ust. 7 UPT). W tym miejscu warto zaznaczyć, że wyłączenie
stosowania art. 143 ust. 6 UPT, w przypadku określonym w ust. 7, nie zwalnia organu
prowadzącego postępowanie z obowiązku zachowania terminów, w znaczeniu terminów
jakichkolwiek13.
Należy stwierdzić, że od decyzji organu regulacyjnego, jakim jest Prezes UKE,
przysługuje odwołanie. Uprawnienie to, zostało wskazane w artykule 4 ust. 1 dyrektywy
ramowej. Zgodnie z przywołanym przepisem Państwa Członkowskie zapewnią, by na szczeblu
krajowym

istniały

skuteczne

mechanizmy,

które

umożliwią

użytkownikom

oraz

przedsiębiorstwom udostępniającym sieci lub usługi łączności elektronicznej, których dana
decyzja wydana przez krajowy organ regulacyjny dotyczy, korzystanie z prawa odwołania się
od takiej decyzji do organu odwoławczego niezależnego od stron zaangażowanych w spór.
Taki organ, który może być sądem, winien posiadać odpowiednią wiedzę specjalistyczną
umożliwiającą mu właściwe wypełnianie jego funkcji. Państwa Członkowskie zapewnią, by
meritum każdej sprawy zostało właściwie rozpoznane oraz były zagwarantowane skuteczne
środki odwoławcze. Do czasu rozpoznania takiego środka odwoławczego, decyzja krajowego
organu regulacyjnego pozostanie w mocy, chyba, że organ odwoławczy postanowi inaczej.
Jednakże należy zauważyć, że szczególny status Prezesa UKE – status ministra, o czym zostało

13

Por. Wyrok NSA z dnia 14 grudnia 2016 r. (II GSK 5093/16).
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wskazane na wstępie, powoduje, że od decyzji wydanej w pierwszej instancji nie służy
odwołanie. Nie oznacza to jednak, że w przypadku niezadowolenia z rozstrzygnięcia strona nie
ma możliwości podjęcia żadnego działania. Otóż, w takim wypadku strona może zwrócić się
do Prezesa UKE o ponowne rozpatrzenie sprawy. Tym samym należy zaznaczyć, że wniosek
o ponowne rozpatrzenie sprawy nie ma charakteru dewolutywnego (organ wyższego szczebla
nie ma kompetencji do jego rozpoznania), ponieważ organem właściwym do rozpoznania jest
ten sam organ, który wydał decyzję14. Do tego wniosku mają zastosowanie odpowiednio
przepisy dotyczące odwołań od decyzji (por. art. 127 § 3 KPA). Tym samym termin do złożenia
wniosku wynosi 14 dni (na podstawie art. 129 § 2 KPA). Natomiast Prezesowi UKE
przysługuje termin miesięczny na rozpatrzenie wniosku (na podstawie art. 35 § 3 KPA).
Ponowne rozpatrzenie sprawy może skutkować wydaniem decyzji, w której Prezes UKE
utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję; albo uchyla ją w całości albo w części i w tym zakresie
orzeka co do istoty sprawy albo uchylając decyzję – umarza postępowanie pierwszej instancji
w całości albo w części; albo umarza postępowanie odwoławcze. Należy zauważyć, że Prezes
UKE nie może ponownie przekazać sprawy do ponownego rozstrzygnięcia, ponieważ
„przekazanie sprawy sobie (…) stanowi rażące naruszenie art. 138 § 2 k.p.a., gdyż przepis ten
takiej sytuacji w ogóle nie przewiduje”15. Decyzja taka jest zatem ostateczna, natomiast może
być zaskarżona do sądu administracyjnego. Jednakże przesłanką dopuszczalności zaskarżenia
jest niezgodność z prawem tej decyzji. Tym samym decyzja jest rozpatrywana przez sąd
administracyjny jedynie w zakresie jej zgodności z prawem.
Jednocześnie należy zauważyć, że postanowienie, o którym mowa w art. 207 ust. 1 UPT
ma charakter samodzielnego rozstrzygnięcia sprawy co do istoty i przysługuje na nie zażalenie
do sądu administracyjnego16. Tym samym nie można stwierdzić, że stronie, której dotyczy
przedmiotowe postanowienie, przysługuje przed wniesieniem skargi do sądu, środek
zaskarżenia w postaci wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, ponieważ postanowienie
wydane w trybie art. 207 ust. 1 UPT „ma charakter odrębnej, autonomicznej sprawy
administracyjnej niezależnej od innych postępowań prowadzonych prze Prezesa UKE”17.
Należy wskazać, że poza trybem odwoławczym opisanym powyżej, dopuszczalny jest
również tryb wymieniony w art. 206 ust. 3 UPT. Zgodnie z przywołanym przepisem
postępowania w sprawach odwołań i zażaleń, o których mowa w ust. 2 i 2b, toczą się według
Por. H. Knysiak-Molczyk (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Wydawnictwo: Wolters
Kluwer S.A., 2015 r.
15
Wyrok NSA z dnia 9 października 2013 r. (I OSK 39/13).
16
Por. A. Krasuski, Prawo telekomunikacyjne. Komentarz, Wydawnictwo: Wolters Kluwer S.A., 2015 r.
17
Postanowienie NSA z dnia 17 lutego 2015 r. (II GSK 71/15).
14
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przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu w sprawach z zakresu regulacji
telekomunikacji i poczty. Zgodnie z art. 206 ust. 2 UPT do spraw oraz decyzji, do których
odnosi się ten tryb kontroli, należą:
•

decyzje o ustaleniu znaczącej pozycji rynkowej,

•

w sprawie nałożenia, zniesienia, zmiany lub uchylenia obowiązków
regulacyjnych; w sprawie nałożenia kar,

•

w sprawie dobrowolnego przyjęcia przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego
o znaczącej pozycji rynkowej, szczegółowych warunków wykonywania
obowiązków regulacyjnych lub innych zobowiązań, które mogą się przyczynić
do skutecznej realizacji obowiązków regulacyjnych nałożonych na tego
przedsiębiorcę,

•

decyzje zawierające zaleceń pokontrolnych, w sytuacji, gdy przedsiębiorca
kontrolowany nie usunie nieprawidłowości lub gdy udzielone przez niego
wyjaśnienia okażą się niewystarczające,

•

wydawane w sprawach spornych, z wyjątkiem decyzji w sprawie rezerwacji
częstotliwości po przeprowadzeniu przetargu, aukcji albo konkursu oraz od
decyzji o uznaniu przetargu, aukcji albo konkursu za nierozstrzygnięte,

•

w sprawach, o których mowa 13 ust. 2, art. 18 ust. 3, art. 20, art. 22 ust. 1, art.
25d ust. 1, art. 27 ust. 6 i 9, art. 30 ust. 5 i art. 35a ust. 3 UoWRUiST

Warto zatem zauważyć, że decyzji określonych w art. 206 ust. 2 UPT, od których
przysługuje odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dalej SOKiK,
nie można zaliczyć do jednej kategorii, natomiast część z nich stanowi grupę szczególną,
odnoszącą się do sfery prawa cywilnego i tym samym zastępującą umowę stron18.
Należy w tym miejscu zaznaczyć, że zgodnie z art. 206 ust. 2aa decyzje, o których mowa
w ust. 2, z wyjątkiem decyzji w sprawie nałożenia kar, podlegają natychmiastowemu
wykonaniu. Tym samym ustawodawca wyłączył z możliwości nadania rygoru natychmiastowej
wykonalności, te decyzje, które dotyczą nałożenia kar. Ponadto, wynika to również z treści art.
210 ust. 1 UPT. Zgodnie z przywołanym przepisem (…) decyzji o nałożeniu kary pieniężnej
nie nadaje się rygoru natychmiastowej wykonalności. Jednocześnie, mając na uwadze, że
postępowanie przed Prezesem UKE, może toczyć się również w trybie wskazanym w art. 206
ust. 1 UPT, rygor natychmiastowej wykonalności może być nadany również na podstawie art.
108 KPA.
18

Tamże.
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We wskazanych powyżej sprawach (art. 206 ust. 2 i n. UPT) przysługuje odwołanie do
Sądu Okręgowego w Warszawie – SOKiK. Tym samym przesłanką warunkującą możliwość
odwołania do SOKiK jest charakter sprawy, czy też decyzji.
Jednocześnie, zgodnie z art. 206 ust. 2b UPT na postanowienie, o którym mowa
w art. 23, przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu ochrony
konkurencji i konsumentów. W postanowieniu, o którym mowa w art. 23 UPT, Prezes UKE:
•

określa rynek właściwy w sposób określony w art. 22 ust. 1 pkt 1,

•

stwierdza, że na tym rynku właściwym występuje skuteczna konkurencja – jeżeli
na tym samym rynku właściwym nie występował przedsiębiorca telekomunikacyjny
o znaczącej pozycji rynkowej lub przedsiębiorcy telekomunikacyjni zajmujący
kolektywną pozycję znaczącą.
Zgodnie z tym, co zostało wskazane - na decyzje dotyczące spraw określonych

w art. 206 ust. 2 UPT przysługuje odwołanie, a od postanowienia – przysługuje zażalenie.
Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 2-tygodni, licząc od dnia doręczenia decyzji,
natomiast zażalenie na postanowienie – w terminie 7 dni19. Należy wskazać, że odwołanie na
decyzję, wnoszone jest za pośrednictwem Prezesa UKE. Obowiązkiem Prezesa UKE jest
przekazanie odwołania niezwłocznie do sądu, wraz z aktami sprawy, przy czym możliwe jest
dokonanie kontroli decyzji przez sam ten organ regulacyjny – w wypadku, gdy organ ten uzna
odwołanie za uzasadnione, może uchylić albo zmienić uprzednio wydaną decyzję w całości lub
w części, nie przekazując wówczas akt sprawy do sądu 20. We wskazanym wypadku,
Prezes UKE, ma obowiązek powiadomienia bezzwłocznie strony, przesyłając stronie nową
decyzję. Od przesłanej decyzji, również służy odwołanie. W sprawach z zakresu regulacji
telekomunikacji

i

poczty

stronami

są

także

Prezes

Urzędu

i

zainteresowany

(zob. art. 47961 § 1 KPC21). Stroną zainteresowaną w tym przypadku, jest ten, czyje prawa lub
obowiązki zależą od rozstrzygnięcia procesu oraz ten, kto uczestniczył w postępowaniu przed
Prezesem Urzędu na prawach strony (zob. art. 47961 § 2 KPC). Jednocześnie możliwe jest
wstrzymanie wykonania decyzji przez SOKiK, do czasu rozstrzygnięcia sprawy, na wniosek
stron, pod warunkiem zaistnienia wskazanych w art. 47963 KPC, przesłanek. Mianowicie,
wstrzymanie wykonania decyzji jest możliwe, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia
znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Rozstrzygnięcie SOKiK

M. Manowska (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I, wyd. III, 2015 r.
M. Manowska (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I, wyd. III, 2015 r.
21
Skrót zastosowany w przedmiotowej pracy. Chodzi o: ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania
cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.).
19
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może skutkować albo oddaleniem odwołania (przy braku podstaw do jego uwzględnienia), albo
uwzględnieniem odwołania. W wypadku uwzględnienia odwołania SOKiK może zaskarżoną
decyzję albo uchylić, albo zmienić – w całości lub w części. Uchylenie decyzji może nastąpić
w wypadku, gdy została ona wydana: bez podstawy prawnej; z rażącym naruszeniem prawa
materialnego; czy też w wypadku, gdy została wydana w obszarze nie należącym
do kompetencji SOKiK22.
Zakończenie
Mając na względzie powyższe regulacje, należy stwierdzić, że stanowią one ważny obszar w
zakresie

prawa

telekomunikacyjnego,

ponieważ

wpływają

na

przedsiębiorców,

jak również pozostałych użytkowników sieci telekomunikacyjnych. Ponadto, należy zauważyć,
że szczególny status Prezesa UKE zapewnia jego niezależność oraz stabilne funkcjonowanie
rynku usług telekomunikacyjnych.
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Proceedings before the President of the Office of Electronic Communications
Summary: The subject of the publication is the analysis of legal regulations in the scope of
proceedings before the President of the Office of Electronic Communications. In the first part,
the author has been discussed the status of the central body of government administration. In
the following, the author focused on regulations regarding the proceedings and subject the
current case law of administrative courts and doctrine to analysis.
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