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WSTĘP
Współczesna gospodarka wyróżnia się coraz większą złożonością. Obecnie, w skali globalnej
mamy do czynienia z „zimną wojną” pomiędzy USA a Chinami, w której stawką jest kontrola
nad nowymi technologiami. W Europie, tzw. twardy brexit może mieć katastrofalne skutki dla
kontynentalnej gospodarki i rynków finansowych. W tej sytuacji państwa europejskie powinny
dążyć do wzmocnienia współpracy sektora prywatnego z państwowym oraz wspierać rozwój
małych i średnich przedsiębiorstw.
Niniejsza publikacja stanowi istotny wkład w toczącą się dyskusję wokół problemów
współczesnej gospodarki i finansów. Rozdziały prezentują wyniki badań prowadzonych przez
pracowników i studentów wielu ośrodków naukowych w kraju (dotyczących
m.in. funkcjonowania organizacji data-driven w gospodarce opartej na wiedzy; badania
zależności indeksu WIG20 od DJI; analizy czynników ograniczających rozwój przedsiębiorstw
sektora MŚP w Polsce; prezentacji dobrych i złych praktyk związanych z CSR; czy badań
związanych z finansami osobistymi Polaków). Dlatego lekturę tę polecam zarówno teoretykom,
jak i praktykom życia gospodarczego.
Mam nadzieję, że wyniki dociekań, które zostały przedstawione w niniejszej monografii
okażą się ważnym przedmiotem badań w rozwoju warsztatu naukowego badaczy, a także staną
się przyczynkiem do dyskusji nad wieloma kwestiami podejmowanymi przez autorów.
dr Artur Borcuch
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Piotr Adamczewski1
ORGANIZACJE DATA-DRIVEN W GOSPODARCE OPARTEJ NA
WIEDZY NA PRZYKŁADZIE WIELKOPOLSKIEGO SEKTORA MŚP
Streszczenie: Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) zdeterminował funkcjonowanie
nowoczesnych organizacji, a okres transformacji cyfrowej jest dla nich na rynkach globalnych dużym wyzwaniem.
Dynamika zmian w otoczeniu zewnętrznym wymusza konieczność szybkiego dostosowywania się do nowych
uwarunkowań rynkowych. Określenie organizacja data-driven oznacza, że pożądane efekty działania
są wymuszane odpowiednimi danymi wspomaganymi rozwiązaniami informatycznymi, a nie intuicją
lub osobistym doświadczeniem decydentów. Ewolucja technologii teleinformatycznych doprowadziła
do upowszechnienia się tzw. III platformy ICT, określanej jako SMAC (Social, Mobile, Analytics, Cloud),
a tworzącej – wespół z technologią IoT (Internet of Things) – swoisty ekosystem rozwiązań informatycznych
nowoczesnych organizacji. Celem rozdziału jest ukazanie ewolucji w zakresie informatycznego wspomagania
procesów zarządzania organizacji data-driven okresu transformacji cyfrowej z wykorzystaniem wyników
autorskich badań wielkopolskiego sektora MŚP, przeprowadzonych w okresie 2016-2018 na wybranych
120 przedsiębiorstwach.
Słowa kluczowe: Internet rzeczy, organizacja data-driven, transformacja cyfrowa, SMAC, zarządzanie wiedzą.

Wstęp
Zachodzące zmiany w gospodarce światowej wywołują nowe wyzwania w zakresie
stosowanych mechanizmów zarządzania organizacjami gospodarczymi. Rozwój technologii
informacyjno-komunikacyjnych (ICT – Information and Communication Technology)
ostatnich lat zdeterminował funkcjonowanie nowoczesnych organizacji gospodarki globalnej.
Oznacza to również konieczność dostosowania metod zarządzania i strategii ich rozwoju do
nowych warunków gospodarowania w okresie transformacji cyfrowej. Ewolucja technologii
teleinformatycznych doprowadziła do upowszechnienia się tzw. III platformy ICT, określanej
mianem SMAC (Social, Mobile, Analytics, Cloud), tworzącej swoisty ekosystem rozwiązań
informatycznych. Pozwala on organizacjom rozwijać swoją działalność przy mniejszych
nakładach finansowych i maksymalnym zasięgu oddziaływania, przez co tworzy się nowy
model biznesu oparty na informacjach generowanych przez środowisko gospodarcze.
Odpowiednie pozyskiwanie, gromadzenie, przetworzenie i udostępnianie tych informacji jest
warunkiem koniecznym do osiągnięcia biznesowego sukcesu w ramach gospodarki globalnej.
Celem rozdziału jest przeanalizowanie organizacji data-driven w ewolucji transformacji
cyfrowej. Dla określenia gotowości wielkopolskiego sektora MŚP do wdrażania
i wykorzystywania systemów z zakresu tzw. III platformy informatycznej SMAC przyjęto dwie
tezy badawcze:
− składowe rozwiązań SMAC są coraz powszechniej wykorzystywane w MŚP,
− kierownictwo MŚP przykłada coraz większą wagę do wdrażania systemów SMAC.
Do zilustrowania tendencji rozwojowych, zarówno krajowych, jak i światowych,
przytoczone zostały autorskie wyniki badań przeprowadzonych metodami ankietową
i obserwacji bezpośredniej na wybranych przedsiębiorstwach w wielkopolskim sektorze MŚP
w okresie 2016-2018. Struktura próby badawczej sektora MŚP przedstawiała się następująco:
przedsiębiorstwa mikro − 9%, małe − 56%, średnie − 35%, a wśród badanych branż były:
1

Dr, Instytut Zarządzania, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.
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handel hurtowy i detaliczny, produkcja procesowa, produkcja dyskretna, transport, sektor
HoReCa (hotele, restauracje, bary, catering), przedsiębiorstwa użyteczności publicznej
(elektrociepłownie, oczyszczalnie ścieków, wodociągi), finanse, budownictwo, obrót
nieruchomościami, telekomunikacja, informatyka.
Syntetyczna charakterystyka wielkopolskiego sektora MŚP w kontekście wykorzystania
ICT na tle kraju
Województwo wielkopolskie jest jednym z najlepiej rozwiniętych gospodarczo województw
w Polsce. Charakteryzuje się wysoką koncentracją zaangażowanego kapitału zagranicznego
w regionie oraz wysokimi nakładami inwestycyjnymi na jednego mieszkańca.
Sytuacja gospodarcza regionu stanowi konsekwencję równomiernego rozwoju przy znacznym
stopniu uprzemysłowienia oraz wysokim poziomie technologicznym. Czynnikami
sprzyjającymi szybkiemu rozwojowi gospodarczemu pozostają wysoki potencjał lokalnego
kapitału ludzkiego, jak również dobre połączenia komunikacyjne, rozbudowane otoczenie
biznesu oraz tradycje kultury przemysłowej i handlowej.
W województwie wielkopolskim w rejestrze REGON zarejestrowanych było w dniu
31.12. 2017 r. 414 798 podmiotów gospodarki narodowej, bez osób prowadzących
gospodarstwa indywidualne w rolnictwie2. W porównaniu z analogicznym okresem w 2015 r.
ich liczba zwiększyła się o 4933 podmioty (1,7%). Wiodącą grupę podmiotów gospodarki
narodowej stanowią nadal osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (76%).
Blisko 12% stanowią spółki handlowe (49 251), natomiast 6,5% spółki cywilne. Pozostałe
podmioty gospodarki narodowej to spółdzielnie, fundacje i przedsiębiorstwa państwowe.
Liczba zatrudnionych w podmiotach gospodarki narodowej wynosi 698 400 osób
(43,1% w przemyśle, 30,7% w handlu i usługach związanych z naprawami pojazdów
samochodowych, 6,4% w transporcie i gospodarce magazynowej oraz 5,0% w budownictwie).
Województwo wielkopolskie odznacza się znacznym udziałem w produkcji krajowej w wielu
rodzajach przemysłu m.in. 28% produkcji napojów, 23% produkcji wyrobów tekstylnych,
22% produkcji urządzeń elektrycznych. Wielkopolska to także liczący się producent mebli,
odzieży i artykułów spożywczych.
W roku 2018 w skali kraju komputery wykorzystywało 96,2% przedsiębiorstw, w tym
prawie wszystkie podmioty duże (o liczbie zatrudnionych powyżej 250 osób)3.
Odsetek przedsiębiorstw mających dostęp do Internetu przekraczał 95%, przy czym można
zauważyć, że posiadały go prawie wszystkie duże podmioty. W 2018 r. najwyższą wartość tego
wskaźnika odnotowano w województwie zachodniopomorskim (98,2%), a najniższą
– w łódzkim (93,0%). Porównując wyniki badania za 2017 r. w krajach Unii Europejskiej,
wskaźnik w Polsce była nieznacznie niższy od średniej w UE, natomiast dystans dzielący
polskie przedsiębiorstwa od podmiotów z czołówki europejskiej wynosił 5%. W 2018 r.
w odniesieniu do roku poprzedniego nieznacznie wzrosła liczba przedsiębiorstw
korzystających z połączeń szerokopasmowych (zarówno stałych, jak i mobilnych 3G lub 4G).
Największy wzrost dostępności do Internetu poprzez łącze szerokopasmowe odnotowano
wśród przedsiębiorstw o liczbie pracujących 10-49 osób. W większości województw

2
3

Rocznik GUS, Warszawa 2018, s. 187.
Tamże, s. 235.
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odnotowano wzrost tego wskaźnika w skali roku, a najwyższą wartość osiągnął on
w województwach świętokrzyskim i zachodniopomorskim. Wzrastał odsetek pracowników
wykorzystujących komputer, w tym z dostępem do Internetu. Wartość tego wskaźnika jest
istotnie zróżnicowana terytorialnie oraz ze względu na rodzaj działalności przedsiębiorstwa.
W 2018 r. nieco ponad dwie trzecie firm wyposażała swoich pracowników w sprzęt
pozwalający na mobilny dostęp do Internetu. W przypadku podmiotów dużych, dziewięć na
dziesięć zapewniało swoim pracownikom możliwość korzystania z urządzeń mobilnych.
W 2018 r. specjalistów z dziedziny ICT zatrudniało 13,2% przedsiębiorstw w Polsce,
a największą aktywność w tym zakresie wykazały podmioty duże. W 2017 r. 14,0% firm
prowadziło sprzedaż przez Internet, a 33,6% dokonywało zakupów drogą elektroniczną.
W porównaniu z rokiem poprzednim wzrósł odsetek przedsiębiorstw wykorzystujących
Internet w kontaktach z organami administracji publicznej, osiągając w 2017 r. poziom 95,1%.
Ponad jedna trzecia przedsiębiorstw w 2017 r. poniosła nakłady na zakup sprzętu
informatycznego. W grupie tej dominowały podmioty duże. Najczęściej zakupów dokonywały
firmy należące do sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz wytwarzanie
i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę.
Organizacje data-driven w zmiennym otoczeniu gospodarczym
Dokonujące się procesy globalizacji spowodowały zmiany w funkcjonowaniu organizacji
gospodarczych, wyrażające się przede wszystkim:
− budowaniem społeczeństwa wiedzy i inteligentnych organizacji,
− pojawieniem się konkurencji opartej na innowacyjnym podejściu do procesów
wytwórczych i zarządczych,
− rozwojem zastosowań informatycznego wspomagania procesów biznesowych
powodowanych dynamiczną ewolucją ICT.
Termin „organizacja data-driven” oznacza zarządzanie nią przez pełne wykorzystanie
dostępnych i wysoko przetwarzanych danych potrzebnych do podejmowania właściwych
decyzji strategicznych i taktycznych4. W bezpośrednim tłumaczeniu dane napędzane używane
są w odniesieniu do procesu lub działania, które są inspirowane danymi, w przeciwieństwie
do kierowania się jedynie intuicją lub osobistym doświadczeniem. Innymi słowy, decyzje
są podejmowane na podstawie „twardych dowodów” empirycznych, a nie za sprawą domysłów
czy wyczucia biznesowego. Jest to najbardziej widoczne w dziedzinie dużych zbiorów danych,
gdzie dane i informacje są podstawą wszystkich działań, a gromadzenie i analiza danych jest
głównym czynnikiem motywującym. Organizacja oparta na danych łączy informacje, analizy
i spostrzeżenia, aby odpowiedzieć na pytanie „co dalej?”.
Dzięki wykorzystaniu wysoko przetworzonych danych na każdym poziomie decyzyjnym
organizacja date-driven traktuje swoje dane jako zasoby strategiczne, który są podstawą każdej
istotnej decyzji strategicznej i taktycznej. Ponieważ dane są teraz łatwiejsze do zebrania
i niedrogie do przechowywania, analiza dużych danych zyskuje coraz większe znaczenie jako
C. Anderson, Creating a Data-Driven Organization, O’Reilly Media, Sebastopol 2015, s. 44; T. Davenport,
J. Harris, D. Abney, Competing on Analytics: The New Science of Winning, Harvard Business School Publishing,
Boston 2017, p. 44; J.W. Foreman, Data Smart: Using Data Science to Transform Information into Insight, John
Wiley & Sons. Inc., Indiana 2014, p. 31; T.C. Redman, Data-Driven: Profiting from Your Most Important Business
Asset, Harvard Business School Publishing, Boston 2008, p. 39.
4
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efektywne narzędzie do podejmowania decyzji biznesowych. W niektórych opracowaniach
akcentuje się nowy wymiar pozyskiwania i wykorzystywania wiedzy jako: intuicyjne
odkrywanie wiedzy, wysoka wydajność pozyskiwania danych z wielu źródeł w czasie
rzeczywistym, intuicyjna obsługa w tworzeniu raportów analitycznych, szybsze i tańsze
wdrożenia systemów analityczno-raportujących.
Organizacje data-driven wywodzą się z ewolucji cywilizacji informacyjnej, która na
bazie ewolucji społeczeństw informacyjnych w społeczeństwa sieci, a potem wiedzy,
charakteryzuje się dwoma głównymi atrybutami: odległość i dostępność5. Odległość, poprzez
proces globalizacji, otwartość granic, nowoczesne środki transportu sprawia, że świat coraz
bardziej się kurczy. Z kolei dostępność jest bramą do jego wirtualnego wymiaru. Społeczeństwo
informacyjne, w którym towarem staje się informacja traktowana jako szczególne dobro
niematerialne, równoważne lub cenniejsze nawet od dóbr materialnych, bazuje na rozwoju
sektora usług związanych z przetwarzaniem, przechowywaniem i przesyłaniem informacji,
który zdobywa przewagę nad sektorem przemysłowym6.
W literaturze przedmiotu można znaleźć próby porządkowania ewolucji cywilizacji
informacyjnej. Według jednej z nich daje się wydzielić pewne etapy, między którymi nie można
wyznaczyć ścisłej granicy, zachodzą one bowiem na siebie. I tak, w aktualnym świecie
informacyjnym występują generalnie7:
1. Era analogowa – transfer informacji oparty jest na przekazie ustnym, potem
drukowanym, aż wreszcie wykorzystującym fale radiowe. Dopiero wiek przemysłu
spowodował przyspieszenie rozwoju technologii, umasowienie produkcji,
reorganizację pracy i stylu życia. To, co miało miejsce w początkach ery industrialnej,
dzieje się teraz, ale w innej rzeczywistości, skali i formie. Tak jak wtedy, technologie
reorganizują całe branże – powstają nowe, zacierają się linie między starymi, niektóre
giną. System edukacyjny nie nadąża za zmianami, jakie dokonują się na rynku pracy,
a organizacje szukają specjalistów z nowych dziedzin, np. przetwarzania informacji
czy pozyskiwania wiedzy. Taka reorganizacja objawiać się może w postaci rosnącego
bezrobocia. Ma to miejsce zwłaszcza w krajach, które są dość mocno osadzone
biznesowo w poprzedniej epoce. Każda bowiem wielka fala technologiczna przynosi
ze sobą potrzebę zmian, a te niewprowadzane w sposób odpowiedni i szybki skutkują
kryzysem.
2. Era technotroniczna – to okres zaawansowanej elektroniki, komputerów, satelitów
komunikacyjnych. Termin „technotroniczny” został użyty po raz pierwszy przez
Zbigniewa Brzezińskiego w roku 19708. Wizja społeczeństwa technotronicznego
odnosiła się do innej rzeczywistości, ale problemy poruszone w tej publikacji są nadal
aktualne (np. kontrola społeczeństwa, nadzór nad obywatelami, dane wrażliwe na temat
mieszkańców). Era ta w obszarze gospodarczym opiera się coraz bardziej na usługach
Por. M. Brzeziński, Zintegrowane organizacje oparte na wiedzy, Difin, Warszawa 2018, s. 19; A. Jabłoński,
M. Jabłoński, Modele biznesu przedsiębiorstw. Pespektywy rozwoju – ujęcie koncepcyjne, CeDeWu, Warszawa
2019, s. 27; G. Mazurek, Transformacja cyfrowa. Perspektywa marketingu, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2019, s. 35.
6
M. Castells, Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa 2008, s. 45; M.J. Lutostański, M. Galica, M. Protasiuk (red.),
Data driven decisions. Jak odnaleźć się w toku danych?, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018, s. 63.
7
www.eGospodarka.pl; J. Gleick, Chaos: Making a New Science, Viking Penguin Inc., New York 1988, s. 36.
8
Z. Brzeziński, Two Ages: America's Role in the Technetronic Era, The Viking Press Inc., New York 1970, s. 55.
5
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i informacji kosztem przemysłu. Dominującymi elementami infrastrukturalnymi stają
się duże komputery, sprzęt osobisty (PC) oraz początki Internetu (Web 1.0). To także
początek rozwoju urządzeń mobilnych z telefonami komórkowymi na czele.
Świat technotroniczny materializuje początki trzeciej fali Alvina Tofflera.
To zapowiedź nowej, cyfrowej rzeczywistości i następstw, jakie ona niesie9. To także
etap pierwszych porażek, jak np. internetowa bańka spekulacyjna z końca lat 90.
minionego stulecia. Ten kryzys był przełomowym stadium samooczyszczającym
biznes internetowy poprzez wprowadzenie zasad wolnorynkowych do e-biznesu,
co sprzyjało powstawaniu nowych, zdrowych finansowo przedsięwzięć
gospodarczych. Potrzeba było jednak lat, żeby „odczarować” na nowo Internet i jego
postrzeganie jako miejsca do tworzenia realnego biznesu. Powstanie i rozwój potęg
technologicznych: Facebooka, Google, Microsoftu, Apple, to najbardziej
spektakularne oznaki powstawania globalnych rozwiązań teleinformatycznych
w przestrzeniach korporacyjnych.
3. Era rekonstrukcyjna – z postępującą cyfryzacją otoczenia biznesowego i samych
organizacji gospodarczych swoistemu przemodelowaniu (rekonstrukcji) podlegają
dotychczasowe modele ich funkcjonowania, świadczone usługi i oferowane produkty,
a szerzej – wszystkie dziedziny życia, jako urzeczywistnianie się wizji A. Tofflera
w odniesieniu do „wioski globalnej”. Infrastruktura ery technotronicznej przenosi swój
punkt ciężkości na rozwiązania chmurowe z pełną mobilnością, wykorzystujące media
społecznościowe i Internet rzeczy10. Bycie „włączonym” (connect) w strumienie relacji
biznesowych i społecznych jest dzisiaj czymś oczywistym i naturalnym, ale powoduje
generowanie wielkich ilości danych, a w konsekwencji napędza dalszy dynamiczny
rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych. Warto zauważyć, że nowe
technologie najszybciej opanowywane są przez użytkowników indywidualnych,
co sprawia, że cała konstrukcja ekosystemu organizacji gospodarczych wymaga zmian.
Im jednak bardziej zorganizowana struktura, tym trudniej o zmiany. Ale tak jak starsze
technologie mają swoje miejsce w nowoczesnym świecie, tak i stary styl organizacji
przetrwa w niektórych przypadkach, co jest istotą zmian ewolucyjnych. Rewolucja
bezlitośnie reorganizuje wiele dziedzin bez względu na konsekwencje wymogów
rynkowych. Tak jak w przyrodzie organizmy mutują, adaptując się do zmian klimatu
(i wygrywają te najsilniejsze), tak w ekosystemie biznesowym wygrają te organizacje,
które najszybciej i najlepiej dopasują się do zmian. Inaczej mówiąc,
era rekonstrukcyjna to okres modelowania struktur organizacyjnych i procedur
funkcjonowania organizacji gospodarczych w ramach transformacji cyfrowej.
W pewnym uproszczeniu można stwierdzić, że te organizacje, które najbardziej
opierają się zmianom, tych zmian najbardziej potrzebują i najwięcej mogą na nich
skorzystać.
W praktyce biznesowej orientacja data-driven oznacza, że nowoczesne organizacje
(organizacje inteligentne) opierają swoją filozofię działania na zarządzaniu wiedzą11.
9

A. Toffler, The Third Wave, William Morrow and Company, Inc., New York 1980, s. 53.
Dokładniej mowa będzie o tym w dalszej części artykułu.
11
P. Adamczewski, Organizacje inteligentne w rozwoju cywilizacji informacyjnej, Ekonomiczne Problemy Usług,
nr 2/2018, s. 9-17; S.N. Grösser, R. Zeier (Ed.), Systematic Management for Intelligent Organizations, Springer10
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Termin ten upowszechnił się w latach 90. za sprawą rosnącego rozwoju ICT, dynamicznie
zmieniającego się otoczenia gospodarczego i wzrostu konkurencyjności rynkowej.
Dynamiczna ewolucja ICT oraz zwiększenie wymogów konkurencyjności gospodarki
globalnej sprawiły, że wiedza stała się kluczowym czynnikiem kreatywności nowoczesnych
organizacji. Stanowi ona niematerialne zasoby firmy związane z ludzkim działaniem, których
zastosowanie może być podstawą przewagi konkurencyjnej.
Wśród najważniejszych atrybutów organizacji inteligentnych można wymienić m.in.12:
− szybkość i elastyczność działania,
− umiejętność obserwowania otoczenia,
− zdolność wczesnego diagnozowania sygnałów rynkowych i reagowania na zmiany
w otoczeniu,
− umiejętności szybkiego wdrażania nowych rozwiązań opartych na wiedzy i osiągania
dzięki temu korzyści ekonomicznych.
Zarządzanie wiedzą będzie w dalszych rozważaniach rozumiane jako proces
identyfikowania, zdobywania, gromadzenia, przetwarzania, udostępniania i wykorzystywania
wiedzy, mający na celu poprawę pozycji konkurencyjnej organizacji, a wspierany przez cztery
czynniki: przywództwo, kulturę organizacyjną, technologię i system pomiarowy13.
Rewolucja teleinformatyczna redefiniuje dotychczasowy przebieg procesów biznesowych.
Organizacje gospodarcze stają wobec nowych wyzwań, jednak dla większości z nich
transformacja cyfrowa jest jednym z fundamentów utrzymania zajmowanych pozycji i dalszej
ekspansji rynkowej.
Blisko jedna trzecia zarządów największych wiodących firm światowych uważa,
że ich przychody w ciągu najbliższych lat zostaną zagrożone przez tzw. digital disruptions,
czyli przez zjawiska nagłego pojawienia się nowych technologii i modeli biznesowych,
wpływających na wartość obecnie dostarczanych przez te organizacje produktów i usług14.
Można stwierdzić, że świat biznesu stał się jeszcze bardziej zmienny, a przez to również
nieprzewidywalny i złożony. W opisywaniu tych zjawisk często stosuje się akronim VUCA15,
oznaczający:
− Volatility – zmienność, a w szczególności dynamikę zmian i ich katalizatory,
co do których nie ma przewidywalnych wzorców,
− Uncertainty – brak przewidywalności zaistnienia określonych zdarzeń wraz z niską
świadomością i brakiem zrozumienia występujących sytuacji,

Verlag, Berlin Heidelberg 2012, p. 124; J. Surma, Cyfryzacja życia w erze Big Data. Człowiek – Biznes – Państwo,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017, s. 44; E. Ziemba, Zrównoważone społeczeństwo informacyjne,
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2017, s. 78.
12
S. Łobejko, Trendy rozwojowe inteligentnych organizacji w globalnej gospodarce, EMAR Research Marketing,
Warszawa 2010, s. 167; M. Schwaninger, Intelligent Organizations. Powerful Models for Systematic Management,
Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2010, s. 55; P. Wachowiak, S. Gregorczyk (red.), Organizacja kreatywna.
Teoria i praktyka, Oficyna Wydawnicza SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2018, s. 73;
A. Zakrzewska-Bielawska A., Strategie rozwoju przedsiębiorstw. Nowe spojrzenie, PWE, Warszawa 2018, s. 45.
13
S. Łobejko, Trendy rozwojowe inteligentnych organizacji w globalnej gospodarce, EMAR Research Marketing,
Warszawa 2010, s. 65; P. Adamczewski, Organizacje inteligentne w rozwoju cywilizacji informacyjnej,
„Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 2/2018, s. 11.
14
Report IDC FutureScape “Worldwide IT Industry 2016 Predictions: Leading Digital Transformation to Scale”,
New York 2016, s. 129.
15
N. Marz, J. Warren, Big Data, Manningan Publications Co., London 2015, s. 49.
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− Complexity – złożoność i współzależność zjawisk wraz z brakiem usystematyzowanej
wiedzy pozwalającej na wiarygodne planowanie działań,
− Ambiguity – niejednoznaczność i brak jednoznacznej interpretacji zjawisk wraz
z ryzykiem błędnie odczytywanych warunków i relacji przyczynowo-skutkowych.
Oznacza to, że w warunkach ekstremalnej konkurencyjności w warunkach cyfrowej
transformacji zawodzą stosowane dotychczas metody zarządzania, nakierowane często
wyłącznie na zapewnienie stabilności i przewidywalności.
Główne technologie transformacji cyfrowej
Transformacja cyfrowa (digital transformation) oznacza zmianę dotychczasowego podejścia
do klienta i kompleksowy proces przechodzenia organizacji na nowe sposoby funkcjonowania
przy wykorzystaniu najnowszych technologii cyfrowych SMAC, w tym mediów
społecznościowych (social media), systemów mobilnych (mobility), pogłębionej analityki
(Analytics – Big Data) i modelu przetwarzania w „chmurze” (cloud computing).
Pamiętać jednak należy, że rolą technologii cyfrowych w tym procesie jest umożliwienie
koniecznych zmian i otwarcie organizacji na nowe możliwości. Powinny być one zatem
narzędziem, a nie celem transformacji. W centrum tego procesu musi znajdować się klient
i jego potrzeby, jako główna siła sprawcza funkcjonowania producentów i dostawców usług.
Transformacja cyfrowa przestała być sposobem na zdobycie przewagi konkurencyjnej, a stała
się czynnikiem decydującym o utrzymaniu się na rynku.
Trudno dzisiaj znaleźć sektor gospodarki, który jest odizolowany od tego, co dzieje się
na gruncie rozwiązań ICT. W ciągu kilku lat firma Airbnb, która nie ma w ogóle hoteli, a de
facto funkcjonuje na zasadzie algorytmu wynajmu wolnych pokoi, stała się jednym z głównych
graczy światowego rynku hotelarskiego. Podobnie jest z firmą Uber na rynku usług
taksówkowych. Obie te organizacje dokonały innowacji typu digital disruption, które zmieniły
dotychczasowy porządek biznesowy, zapewniając klientom nowe korzyści. W większości
przypadków innowacyjne technologie i rozwiązania, które zmieniają modele biznesowe
i warunki funkcjonowania poszczególnych przedsiębiorstw czy całych sektorów, pochodzą
spoza nich.
Zasadniczymi elementami dokonującej się transformacji cyfrowej są16:
− technologie SMAC,
− Internet rzeczy (IoT − Internet of Things),
− wielokanałowe (multi-channel) modele dystrybucji produktów i usług,
− automatyzacja (automation) oraz robotyzacja (robotisation).
Technologie te determinują zmiany w trzech obszarach stosujących je nowoczesnych
organizacji przez:
− kształtowanie relacji z klientami i kontrahentami w zakresie pełniejszego zrozumienia
ich potrzeb, wprowadzanie wielu kanałów komunikacji oraz wzbogacanie form
samoobsługi,
− doskonalenie procesów operacyjnych w zakresie organizacji wewnętrznej i środowiska
pracy wraz z mechanizmami monitorowania ich wydajności,
Ł. Sułkowski, D. Kaczorowska-Spychalska (red.), Internet of Things. Nowy paradygmat rynku, Difin, Warszawa
2018, s. 65; Ch. Perera, R. Ranjan, L. Wang, S. Khan, A. Zomaya, Privacy of Big Data in the Internet of Things
Era, IEEE IT Professional Magazine, PrePrint (Internet of Anything) 2015.
16
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− modelowanie działania organizacji w zakresie wytwarzania produktów i usług
dostarczanych na rynek.
Dynamiczny rozwój ICT doprowadził do wykształcenia się nowego standardu
technologicznego, jakim są systemy SMAC, umożliwiające realizowanie nowych modeli
biznesowych. Opierają się na czterech filarach – są nimi:
1. Social – sieci społecznościowe przełamują bariery przepływu informacji między
ludźmi i stają się platformami, dzięki którym szybka wymiana wiedzy jest coraz
bardziej efektywna. Komunikacja w ramach platform społecznościowych bardzo
mocno wypiera komunikację telefoniczną czy mailową. Zjawisko to ma miejsce
również w obszarze biznesowym, gdzie szybka wymiana informacji jest niezwykle
ważna. Wykorzystanie sieci społecznościowych pozwala na uzyskanie lepszej
interakcji z klientami, dzięki czemu możliwe staje się szybsze reagowanie na problemy
i budowanie bazy wiedzy na podstawie preferencji i zachowań użytkowników.
Pracownicy zrzeszeni w społeczność mogą dużo łatwiej i szybciej wymieniać
doświadczenia i przyspieszać rozwiązywanie problemów.
2. Mobile – urządzenia mobilne, takie jak smartfony i tablety, na stałe zagościły już
w naszym życiu. Zwiększyły również możliwość dotarcia firm do klientów, którzy
korzystając z urządzeń mobilnych, przyzwyczaili się do robienia zakupów i używania
różnego rodzaju serwisów i aplikacji w każdym czasie i w każdym miejscu.
Wzrost popularności zakupów mobilnych jednocześnie wymógł na przedsiębiorcach
konieczność rozwijania swoich kanałów marketingu internetowego oraz udostępniania
klientom kanałów mobilnych. W tych warunkach prezentowanie oferty na
urządzeniach mobilnych jest podstawą zdobycia i/lub utrzymania wysokiej pozycji
rynkowej.
3. Analytics – zrozumienie zachowań i preferencji klientów jest jedną z największych
zalet korzystania z narządzi analitycznych. Z zebranych danych, analizowanych przez
zaawansowane algorytmy, przedsiębiorcy są w stanie wywnioskować, jak zadbać
o lojalność klientów, ulepszyć kampanie marketingowe, usprawnić procesy rozwoju
produktów i świadczyć usługi, które pasują do preferencji i wymagań klientów. Dzięki
poznaniu upodobań użytkowników przedsiębiorcy mogą m.in. prezentować treści
zgodne z oczekiwaniami konsumentów. Nadrzędnym celem wykorzystania narzędzi
analitycznych w prowadzeniu biznesu jest zatem podejmowanie prawidłowych decyzji
na podstawie aktualnych i zagregowanych informacji.
4. Cloud – technologia chmury obliczeniowej oferuje narzędzia umożliwiające sprawne
gromadzenie informacji i skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem. Korzystanie
z narzędzi dostępnych w chmurze pozwala organizacjom na obniżenie kosztów ICT,
przełamanie barier geograficznych i posiadanie dostępu do danych w dowolnym czasie
i miejscu. Chmura jest czynnikiem, który spaja pozostałe elementy składające się na
SMAC.
Kluczem do odniesienia sukcesu przy zastosowaniu technologii SMAC jest połączenie
czterech wspomnianych technologii, które komunikując się między sobą, pozwalają na
uzyskanie efektu synergii. Żadna z tych czterech technologii nie daje pełnego efektu
samodzielnie. Jedynie synergia wytworzona przez wszystkie elementy SMAC pracujące
wspólnie pozwala na stworzenie przewagi konkurencyjnej. Organizacje inwestowały do tej
14
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pory w mobilność, chmurę, analitykę biznesową oraz wykorzystanie w biznesie mediów
społecznościowych, tworząc samodzielne, najczęściej niewspółpracujące rozwiązania.
Połączenie ich w ramach trzeciej platformy ICT umożliwia tworzenie nowych usług
generujących przychody, pogłębiających relację z klientami, a także poprawiających
efektywność funkcjonowania organizacji.
Internet rzeczy to koncepcja w dalszym ciągu wywołująca wiele sporów
interpretacyjnych17. Mianem tym określić można właściwie każdą jednoznacznie
identyfikowalną rzecz, zdolną − pośrednio lub bezpośrednio − gromadzić i przetwarzać dane.
Liczba takich urządzeń rośnie lawinowo, podobnie jak liczba możliwych zastosowań.
Z Internetem rzeczy blisko związany jest obszar Big Data – to właśnie skuteczne zbieranie
i przetwarzanie dużej ilości informacji należy do największych korzyści, jakie ze sobą niesie 18.
Istota Internetu rzeczy, określanego niekiedy jako Internet przyszłości, zasadza się nie
tyle na samych urządzeniach, ile na gromadzonych, przetwarzanych w nich i wysyłanych
danych. Problem zatem sprowadza się do racjonalnego wykorzystania tak powstałych danych
w zakresie usprawnienia procesów logistycznych. Zasadnicza rola przypada tu systemom klasy
Analytics – Big Data w zakresie opanowania i przetworzenia danych generowanych przez
inteligentne urządzenia. Oznacza to, że IoT może się stać jednym z głównych rozwiązań
rozwojowych XXI wieku.
IoT otwiera nowe perspektywy, np. w zakresie instrumentalizowania procesów
logistycznych, czyli wykorzystania urządzeń inteligentnych do pozyskiwania danych,
monitorowania i analizowania zarówno produktów danej organizacji, jak i samego procesu
biznesowego. Odpowiednie wykorzystanie podłączonych do sieci sensorów może dostarczyć
każdej organizacji gigantycznych ilości przydatnych informacji przez odczytywanie w czasie
rzeczywistym statusu rzeczy (obiektów), które posłużą do lepszego zrozumienia, analizowania
i zaplanowania działań operacyjnych.
Obecnie dokonuje się trzecia fala przemian, w wyniku których ICT staje się integralną
częścią wytwarzanych produktów. Sensory, procesory, oprogramowanie i funkcje łączności
wbudowane są w produkty, co w połączeniu z chmurą, w której są przechowywane
i analizowane dane dotyczące tych produktów, umożliwia znaczną poprawę ich
funkcjonowania i zwiększa końcową wydajność takich rozwiązań. Nowe i lepsze produkty dają
szansę na kolejny skok wzrostu efektywności procesów gospodarowania. Doprowadzi to w
efekcie do ponownego zwiększenia efektywności łańcucha wartości. Powodowana rozwojem
ICT trzecia fala transformacji wyzwala jeszcze więcej rozwiązań innowacyjnych. Sprawia to,
że na gruncie organizacji data-driven obserwuje się zwiększenie wydajności i rozwój
gospodarki szybszy niż w dwóch poprzednich okresach przemian technologicznych.
Organizacje data-driven okresu transformacji cyfrowej
Transformacja cyfrowa, mimo że przez niektórych analityków branżowych traktowana jako
kolejne modne hasło marketingowe, to nieunikniony proces, który już się rozpoczął i nabiera
J. Höller, V. Tsiatsis, From Machine-to-Machine to the Internet of Things: Introduction to a New Age of
Intelligence, Elsevier 2014, p. 89; S. Vongsingthong, S. Smanchat, Internet of Things: A review of applications &
technologies, Suranaree Journal of Science and Technology, No 2/2014, s. 76.
18
Ł. Sułkowski, D. Kaczorowska-Spychalska (red.), Internet of Things. Nowy paradygmat rynku, Difin, Warszawa
2018, s. 78; N. Marz, J. Warren, Big Data, Manningan Publications Co., London 2015, s. 73.
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tempa, obejmując wszystkie branże. Wynika z tego rosnąca (i nieco zmieniająca się) rola
czołowych dostawców rozwiązań ICT: od dostarczania inżyniersko przygotowanych platform
technologicznych do rozwijania biznesu (od małych firm po globalne korporacje), pomoc
w przeprowadzeniu cyfrowej transformacji oraz zapewnienie profesjonalnego wsparcia na
każdym etapie jej wdrażania. Wśród branż najbardziej dojrzałych w transformacji cyfrowej
wymienia się najczęściej branże: telekomunikacyjną, technologiczną, medialną i rozrywkową,
produkcyjną, naftową, motoryzacyjną, usług finansowych, produktów konsumenckich oraz
ubezpieczeniową19.
Główne przewidywania, które będą kształtowały procesy cyfrowej transformacji
organizacji na świecie, można ująć następująco20:
− pod koniec 2017 roku blisko 66% organizacji z listy największych światowych spółek
postawiło cyfrową transformację w centrum swojej strategii korporacyjnej,
− do końca 2018 roku prawie 60% organizacji, które mają wpisaną cyfrową transformację
w swoją strategię rozwoju, utworzyło niezależne stanowiska wykonawcze na poziomie
zarządu, którego zadaniem będzie nadzór nad realizacją procesów zmian,
− w 2019 roku blisko 80% organizacji z sektora B2C utworzy i wprowadzi strategię
wielokanałowej obsługi dla swoich partnerów biznesowych, klientów i pracowników,
− w roku 2017 prawie 66% dużych organizacji działało w oparciu o wysoko przetworzone
informację, koncentrując się w szczególności na rozwoju kapitału ludzkiego,
− do 2020 roku ponad 66% firm podwoi swoją produktywność dzięki cyfrowej
transformacji głównych procesów operacyjnych,
− w 2019 roku 10% zasobów pracy w krajach o dojrzałej gospodarce rynkowej będzie
bazować na ekonomii współdzielenia (sharing economy) i sieci niezależnych
specjalistów (free agent),
− do 2020 roku przynajmniej 20% pracowników będzie wykorzystywało technologie
automatycznego wsparcia zarówno w realizacji codziennych obowiązków,
jak i w podejmowaniu decyzji.
Wśród kryteriów wyróżniających nowoczesne organizacje ważne miejsce zajmuje
sformalizowana (spisana) strategia rozwoju, w której określono długoterminowe cele oraz
sposoby ich osiągnięcia. Z badań wynika21, że:
− polskie organizacje są świadome znaczenia transformacji cyfrowej – 97% ankietowanych
przyznało, że kierownictwo organizacji angażuje się w tego typu działania,
− blisko 55% organizacji przeznacza ponad 15% przychodów na inwestycje w technologie
cyfrowe,
− dla 36% ankietowanych największym oczekiwaniem jest poprawa jakości obsługi
klientów oraz wzrost przychodów.
Gajewski J., Paprocki W., Pieriegud J. (red.), Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa – szanse i wyzwania dla
sektorów infrastrukturalnych, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2016, s. 162.
20
N. H. Riche, Ch. Hurter, Data-Driven Storytelling, Taylor & Francis Group, Raton 2018, s. 162.
21
P. Adamczewski, Ku dojrzałości cyfrowej organizacji inteligentnych, Zeszyty Naukowe „Studia i Prace
Kolegium Zarządzania i Finansów SGH”, Zeszyt Naukowy 161, Warszawa 2018, s. 73; J. Gajewski, W. Paprocki,
J. Pieriegud (red.), Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa – szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych,
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2016, s. 195.
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Stopień upowszechnienia się informatycznego wspomagania procesów zarządzania
w poszczególnych obszarach MŚP można ująć następująco (procent badanych
przedsiębiorstw)22:
− obszar finansowo-księgowy – 87%,
− zasoby ludzkie – 75%,
− gospodarka magazynowa – 63%,
− zarządzanie produkcją 21%,
− zarządzanie relacjami z klientami – 52%,
− wspomaganie prac biurowych – 96% (w tym 98% obsługi poczty elektronicznej),
− obsługa procesów zakupowych lub sprzedażowych – 64%.
Badane przedsiębiorstwa powszechnie używają laptopów i komputerów stacjonarnych
(99% wskazań). Średnio posiadają około 15 komputerów. Zdecydowana większość korzysta
również z telefonów stacjonarnych i smartfonów. Tablety używane są natomiast w co trzecim
przedsiębiorstwie (36%). W tym przypadku średnio na organizację przypadają cztery tablety.
Dopełnieniem zaprezentowanych statystyk jest wskaźnik 48% dotyczący wykorzystywania
komunikatorów internetowych oraz wspomagania się zewnętrznymi siłami ICT (freelancer),
który kształtuje się na poziomie 59%. Najczęściej organizacje nie stosują wielowarstwowych
zabezpieczeń przetwarzania danych − wybierają tylko podstawowe programy antywirusowe
(90% wskazań). Co drugie przedsiębiorstwo (53%) zabezpiecza swoje dane przez odgórnie
ujednoliconą politykę haseł ustalanych i zarządzanych przez kierownictwo. Z kolei niecała
połowa badanych (48%) szyfruje pocztę e-mail. Jedynie co trzecia organizacja korzysta
z backupu danych (35%), w tej liczbie aż 88% ma ten proces zautomatyzowany. Co ciekawe,
backup jako środek zabezpieczający dane częściej stosują podmioty, które nie uważają
bezpieczeństwa ICT za obszar kluczowy dla swojej działalności.
Gotowość badanych podmiotów do podjęcia wyzwań transformacji cyfrowej przedstawia
się następująco23:
− 22% respondentów odpowiedziało pozytywnie, potwierdzając podejmowanie takich
zadań,
− 12% odpowiedziało, że wkrótce takie działania zostaną podjęte,
− 20% odpowiedzi wskazywało, że takie działania zostaną podjęte w niedalekiej
przyszłości,
− 46% odpowiedzi wykazywało, że takie działanie nie są aktualnie podejmowane i nie ma
takich planów.
W zakresie wykorzystywania rozwiązań SMAC statystyki badanych podmiotów oddają
zasadniczo ogólne tendencje światowe24:
− chmura wykorzystywana jest w 18% organizacji (plan jej uruchomienia ma 38% badanej
populacji),
− mobilność wykorzystywana jest w 29% organizacji (plan jej uruchomienia ma 15%
badanej populacji),
22

P. Adamczewski, Ewolucja informatycznego ekosystemu organizacji inteligentnych w czasach transformacji
cyfrowej, Transformacje, 1-2(96-97)/2018, s. 99.
23
Tamże, s. 101.
24
Report IDC FutureScape “Worldwide IT Industry 2016 Predictions: Leading Digital Transformation to Scale”,
New York 2016, s. 145.
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− analityka wykorzystywana jest w 9% organizacji (plan jej uruchomienia ma 16% badanej
populacji),
− media społecznościowe stosuje już 45% organizacji, a 55% ma plany ich wykorzystania.
W najbliższych dziesięciu latach aż 40% spółek z indeksu S&P 500 przestanie istnieć,
jeśli nie uda im się przeprowadzić cyfrowej transformacji swojego biznesu. W Polsce, według
badań firmy Deloitte z roku 2016, zaledwie 41% przedsiębiorstw dysponuje planem
inwestycyjnym dotyczącym cyfrowej transformacji, 36% ustaliło plan operacyjny w tym
zakresie, a na wdrażanie i monitorowanie etapów transformacji jest natomiast gotowych
jedynie 29% organizacji25.
Zasadniczo panuje zgoda co do konieczności rozwoju technologii inteligentnych
w ramach transformacji cyfrowej. Polskie organizacje są jednak stosunkowo bardzo
zachowawcze i ostrożnie inwestują w rozwiązania z zakresu cyfrowej transformacji.
Według przedstawicieli dużych przedsiębiorstw i korporacji w Polsce trzy najmocniejsze
trendy, które zaraz po urządzeniach mobilnych napędzały zmiany w ich firmach, stanowiły26:
− chmura obliczeniowa (cloud computing) − 49%,
− analityka dużych zbiorów danych (Analytics Big Data) − 48%,
− sieci społecznościowe (social media) − 29%.
Dla organizacji data-driven technologie te stanowią podstawę lub integralną część każdej
strategii rozwoju, redefiniują istniejące i stwarzają nowe modele biznesowe, a codzienne
funkcjonowanie organizacji musi w coraz większym stopniu uwzględniać preferencje rosnącej
grupy cyfrowych klientów i pracowników. Blisko co trzeci badany przedstawiciel dużych
polskich korporacji (34%) zadeklarował, że efektem dostępności danych jest wyraźny wzrost
możliwości osiągnięcia celów biznesowych jego organizacji. Niewiele więcej respondentów
(36%) stwierdziło, że rozwiązania Analytics – Big Data pomagają ustalić, jakie kroki powinna
podjąć ich organizacja, aby zwiększyć swoje przewagi konkurencyjne – z tą jednak różnicą, że
ich organizacje nie są jeszcze w stanie przełożyć tej informacji na realne efekty biznesowe.
Konkludując przeprowadzone rozważania, można wyprowadzić wnioski uogólniające
w zakresie ewolucji infrastruktury teleinformatycznej wielkopolskiego sektora MŚP:
− małe i średnie przedsiębiorstwa Wielkopolski w dostrzegalny sposób wprowadzają na
coraz szerszą skalę zaawansowane technologie teleinformatyczne (w tym rozwiązania
SMAC), a kierunki zmian w tym zakresie odpowiadają ogólnym tendencjom światowym,
− dostrzegalne zmiany dotyczą tak infrastruktury teleinformatycznej (systemy SMAC), jak
i rozszerzeń funkcjonalnych wykorzystywanego oprogramowania aplikacyjnego
wspomagającego procesy zarządzania na bazie systemów ERP i CRM,
− najszerzej wykorzystywane są rozwiązania w zakresie przetwarzania chmurowego
(cloud computing) i wykazywane są one jako główny nurt zmian technologicznych;
na drugim miejscu odnotowuje się analitykę dużych zbiorów danych (Big-Data
Analytics),

Cisco Visual Networking Index (VNI) 2015-2020, Cisco Systems Inc., San Jose 2016, p. 77; S. Łobejko,
K. Nowicka, W. Szpringer, Biznes cyfrowy. Technologie. Modele. Regulacje, Oficyna Wydawnicza SGH, Szkoła
Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2018, s. 29.
26
Tamże, p. 99.
25
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− wielkopolski sektor MŚP coraz śmielej sięga po elementy rozwiązań w zakresie IoT,
chociaż to wymaga dłuższego horyzontu czasowego z uwagi na stopień zaawansowania
technologicznego,
− pewnym ograniczeniem w zakresie szybszego upowszechniania się rozwiązań SMAC
i IoT mogą być trudności z pozyskiwaniem na rynku pracy odpowiednio
wykwalifikowanych pracowników z zakresu zarzadzania wiedzą,
− generalnie można stwierdzić, że przedsiębiorstwa wielkopolskiego sektora MŚP
zauważalnie od paru lat starają się nadrabiać zaległości w zakresie zaawansowanych
rozwiązań ICT wspomagających procesy zarządzania, wpisując się w obraz przemian na
mapie transformacji cyfrowej polskie gospodarki.

Zakończenie
Przemiany gospodarcze i ewolucja relacji biznesowych powodują w sektorze MŚP dewaluację
tradycyjnych źródeł przewagi konkurencyjnej takich, jak kapitał, infrastruktura, dostęp do
rynków zbytu czy jakość oferowanych produktów i usług. Nowoczesne przedsiębiorstwa, chcąc
skutecznie konkurować na rynku, muszą nadać decydujące znaczenie elastyczności organizacji
i jej zdolności do wdrażania innowacyjnych modeli biznesowych oraz reorganizacji procesów
logistycznych. Przykłady wielkopolskich przedsiębiorstw MŚP wskazują, że wizja
nowocześnie zarządzanego biznesu weszła w dynamiczną fazę realizacji, a do rangi
paradygmatu urasta docelowo efektywne zarządzanie wiedzą z wykorzystaniem
zaawansowanych rozwiązań ICT. Poza wszelką wątpliwością pozostają kwestie wydobywania
rezerw, tkwiących jeszcze w sektorze MŚP, poprzez wspomaganie jego funkcjonowania
zaawansowanymi systemami teleinformatycznymi, w których poczesne miejsce zajmują
rozwiązania z wykorzystaniem rozwiązań SMAC.
Dynamika dokonujących się zmian w samych organizacjach data-driven i otoczeniu
gospodarczym sprawia, że przy porównywalnych technologiach produkcyjnych
i informacyjnych źródeł przewagi konkurencyjnej nowoczesnych organizacji w okresie
transformacji cyfrowej należy szukać w sprawnie zaprojektowanych i efektywnych procesach
biznesowych, co nabiera szczególnego znaczenia przy rosnących wymaganiach mechanizmów
rynkowych gospodarki globalnej. Coraz większą rolę w tych rozwiązaniach będą odgrywały
systemy SMAC. Internet rzeczy jako kolejny etap rewolucji informacyjnej, znacząco
modyfikuje modele biznesowe w globalnym gospodarowaniu. Innowacyjne systemy
teleinformatyczne oferują niekonwencjonalne podejście do zarządzania organizacjami
data-driven w środowisku VUCA, wykorzystując przy tym nowe narzędzia tzw. III platformy
ICT, które przyczyniają się do podniesienia konkurencyjności organizacji gospodarczych.
Rośnie rola nowego stanowiska w organizacjach, jakim w zaawansowanych procesach
informatyzacji organizacji jest pełnomocnik ds. transformacji cyfrowej. Rozumie on
mechanizmy rynkowe, łącząc kompetencje z obszaru ICT, marketingu i sprzedaży na tle
pozostałych procesów biznesowych organizacji data-driven.
Trzeba jednak pamiętać o ograniczeniach rozwojowych organizacji data-driven,
wśród których należy wymienić bariery techniczne, kadrowe (np. braki w wystarczającej
liczbie inżynierów wiedzy i bezpieczeństwa danych), świadomościowe, formalnoprawne i
finansowe. Zwłaszcza te ostatnie stają się decydujące w przypadku podejmowania ambitnych
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modernizacji infrastrukturalnych organizacji data-driven, w których technologie SMAC i IoT
stanowią podstawę rozwoju docelowych rozwiązań ICT, zmierzających w stronę systemów
kognitywnych czy rzeczywistości rozszerzonej. Wytyczają one nowe wektory dokonującej się
transformacji cyfrowych przekładającej się na newralgiczne wyzwania organizacji data-driven,
w których zaawansowane systemy ICT stają się nie tylko przesłanką sprostania rosnącej
konkurencyjności, ale wręcz warunkiem sine qua non rynkowego przetrwania. Uwarunkowania
te w pełni dostrzegalne są na przykładzie wielkopolskich organizacji data-driven, należących
do wiodących w tym zakresie w kraju.
Z przeprowadzonych rozważań wynika, że uwarunkowania efektywnego zarządzania
wiedzą w organizacjach data-driven muszą być traktowane w sposób komplementarny,
by – jakże istotne – aspekty teleinformatyczne nie zdominowały prac przygotowawczych
i funkcjonowania rozwiązań w tym zakresie. Równie ważne są tzw. uwarunkowania „miękkie”,
dotyczące strategii rozwoju organizacji, jej kultury organizacyjnej oraz kwalifikacji
i motywowania zatrudnionego personelu. Jedno wydaje się już pewne – okres transformacji
cyfrowej stawia przed polskimi organizacjami inteligentnymi nowe wyzwania w obszarze
zarządzania wiedzą, spełnienie których pozwoli im skuteczniej konkurować na rynkach
globalnych. Przemiany wynikające z transformacji cyfrowej i dalsza ewolucja cywilizacji
informacyjnej powodują, że organizacje data-driven, chcąc skutecznie konkurować na rynkach
globalnych, muszą nadać decydujące znaczenie swojej elastyczności i jej zdolności
do wdrażania innowacyjnych modeli biznesowych. Pozwoli to w końcowym rezultacie
na osiąganie wyższych poziomów dojrzałości cyfrowej, co przełoży się na większą
efektywność funkcjonowania tych organizacji, a docelowo – dalszą ewolucję transformacji
cyfrowej na gruncie wielkopolskiego sektora MŚP.
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DATA-DRIVEN ORGANIZATIONS IN THE KNOWLEDGE-BASED ECONOMY
ON THE EXAMPLE OF THE WIELKOPOLSKIE PROVINCES SME SECTOR
Summary: The global economy evolves into a “knowledge-based economy”, where market success
of enterprises more and more depends on efficient knowledge management, that is on acquisition,
generation, distribution and application of knowledge within organizations. The adjective data-driven
means that progress in an activity is compelled by data, rather than by intuition or by personal
experience. Solutions of the Information and Communication Technology (ICT) are the foundation
of modern economic organizations in a knowledge economy. This chapter is aimed at describing the
role of modern ICT trends in data-driven organizations, which are described as SMAC, (Social,
Mobility, Analytics, Cloud) and Internet of Things and are becoming an essential ICT element supporting
management processes. The arguments are illustrated with the results of own research conducted by
the author in 2016-2018 in selected SMEs from the Wielkopolskie Provinces and their reference to
the general development trends in this area.
Keywords: Internet of Things, data-driven organization, digital transformation, knowledge-based
management, SMAC.
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Marcin Banaszek27
RYZYKO GOSPODARCZE W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW
Streszczenie: Artykuł prezentuje ryzyko i niepewność w działalności przedsiębiorstw. Przedstawia zależność
między poziomem ryzyka a czasem. Charakteryzuje ryzyko gospodarcze i jego źródła. Przedstawia proces
zarządzania zdywersyfikowanym ryzykiem w przedsiębiorstwie. Głównym celem artykułu jest wskazanie istoty
ryzyka w działalności gospodarczej oraz jego znaczenia w procesie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie.
Artykuł opracowano na podstawie polskiej i zagranicznej analizy literatury przedmiotu.
Słowa kluczowe: Ryzyko, przedsiębiorstwo, niepewność, zarządzanie ryzykiem.

Wstęp
Obecnie w gospodarce światowej ryzyko stało się jedną z najważniejszych kategorii.
Wzrost zainteresowania naukowców ryzykiem jest spowodowany coraz głębszymi
powiązaniami różnych dziedzin życia społecznego oraz ekonomicznego. Ryzyko towarzyszy
praktycznie każdej dziedzinie działalności przedsiębiorstw. Bardzo ważne jest odpowiednie
podejście do ryzyka i niepewności oraz przygotowanie się na ich ewentualne skutki.
Głównym celem artykułu jest wskazanie istoty ryzyka w działalności gospodarczej
oraz jego znaczenia w procesie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie.
Artykuł opracowano na podstawie polskiej i zagranicznej analizy literatury przedmiotu.
1. Ryzyko i niepewność w działalności przedsiębiorstw
Ryzyko towarzyszy każdej decyzji podejmowanej przez przedsiębiorstwo. W literaturze
przedmiotu brak jest natomiast jednej powszechnie akceptowalnej definicji ryzyka. Najczęściej
podaje się, że słowo ryzyko pochodzi od łacińskiego risicum, co oznacza szansę,
prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń pozytywnych lub negatywnych, sukcesu
lub porażki28. Różnice w interpretacji tego pojęcia przejawiają się w kwestiach odnoszących
się do relacji między: ryzkiem a niepewnością, rodzajem powstających odchyleń, przedmiotem
odniesienia,
możliwościami
dokonania
pomiarów
wykorzystując
rachunek
29
prawdopodobieństwa .
Definicje pojęć ryzyka i niepewności po raz pierwszy zostały opublikowane w pracy
angielskiego ekonomisty F. Knighta30. Według tego autora ryzyko to możliwość zaistnienia
odchylenia od stanu oczekiwanego lub planowanego, którą można obliczyć wykorzystując
prawdopodobieństwo statystyczne, matematyczne lub szacunkowe31, natomiast niepewność
występuje, gdy ewentualności takiej nie da się ściśle ocenić, gdyż nie ma możliwości
posłużenia się rachunkiem prawdopodobieństwa32.
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J. Czekaj i Z. Dresler definiują ryzyko jako sytuację, w której przyszłych warunków
gospodarowania nie można przewidzieć z całkowitą pewnością, znany jest natomiast rozkład
prawdopodobieństwa przyszłych warunków gospodarowania33. Z kolei R. Griffin definiuje
ryzyko jako sytuację, w której można oszacować prawdopodobieństwo wystąpienia różnych
możliwych, przyszłych warunków działania oraz związanych z nimi potencjalnych skutków
finansowych. Sytuacja, w której nie można oszacować prawdopodobieństwa nazywa się
niepewnością34.
Ryzyko z jednej strony jest wynikiem niepewności, jakiej doświadcza przedsiębiorstwo,
a z drugiej jest zależne od wielkości kapitału zaangażowanego w realizację decyzji.
Ryzyko jest funkcją niepewności – im większy jest zakres niepewności, tym większe ryzyko
i vice versa. Zatem ryzyka nie ma tam, gdzie nie ma niepewności i gdzie nie zaangażowano
jakiegoś kapitału. Wraz ze wzrostem wielkości zaangażowanego kapitału ryzyko wzrasta,
a skoro głównym atrybutem ryzyka jest niepewność, to na wartość ryzyka zasadniczy wpływ
będzie miał również czas35 (zob. rys. 1).
Rysunek 1. Zależność między poziomem ryzyka a czasem

Źródło: S. Block, G. Hirt, za M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 233.

Z powyższego rysunku wynika, że wraz z upływem czasu maleje wartość oczekiwana
stopy zwrotu, zaś rośnie prawdopodobieństwo znacznego odchylenia uzyskanej stopy zwrotu
od wartości oczekiwanej. Zatem ryzyko będzie coraz większe w miarę upływu czasu36.
W działalności gospodarczej ryzyko należy postrzegać z jednej strony jako możliwość
poniesienia straty lub zagrożenie nieosiągnięcia zakładanego celu. W koncepcji negatywnej
przedsiębiorstwo ryzyko postrzega jako zagrożenie, dlatego podejmuje działania mające na
celu zmniejszenie jego potencjalnych skutków. Z drugiej zaś strony ryzyko należy postrzegać
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35
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jako szansę dającą możliwość uzyskania efektów odmiennych od oczekiwanego 37. W koncepcji
neutralnej przedsiębiorstwo za podjęte ryzyko otrzymuje nagrodę w postaci zwiększonej
korzyści, obejmującej premię. Z kolei uwzględniając pozytywną rolę ryzyka przedsiębiorstwo
ma możliwość uzyskania większych korzyści podejmując działalność, która obarczona jest
ryzkiem38.
Podsumowując, niepewność w odróżnieniu od ryzyka dotyczy zmian trudnych do
oszacowania lub brak jest możliwości oceny prawdopodobieństwa wystąpienia określonego
zdarzenia. Należy podkreślić, że nie wszyscy autorzy są zgodni z rozgraniczeniem pojęć ryzyka
i niepewności, którego dokonał Knight. W literaturze przedmiotu pojęcia te są stosowane
zamiennie lub ryzyko jest definiowane jako niepewność. Przykładem może tu być definicja
J.F. Sinkeya, który ryzyko zdefiniował jako niepewność związaną z wydarzeniami przyszłymi
lub konsekwencjami podejmowania decyzji39, lub definicja H. Doerig, który definiuje ryzyko
jako niepewność co do uzyskania przyszłych wyników40. Obecnie jednak dominują interpretacje
rozróżniające ryzyko i niepewność.
2. Ryzyko gospodarcze i jego źródła
Przez ryzyko gospodarcze należy rozumieć zagrożenie związane z możliwością
osiągnięcia korzyści niższych od oczekiwanych lub możliwości nie osiągnięcia żadnych
korzyści lub możliwości poniesienia straty41.
Źródła ryzyka towarzyszącego działalności gospodarczej tkwią w czynnikach, które
można podzielić na dwie podstawowe grupy: mikroekonomiczne i makroekonomiczne.
Do czynników mikroekonomicznych związanych z branżą, w której funkcjonuje
przedsiębiorstwo jak również dotyczących bezpośrednio samego przedsiębiorstwa należy
zaliczyć42:
• źródła finansowania przedsiębiorstwa;
• zmiany w strukturach organizacyjnych i własnościowych;
• strukturę przedsiębiorstwa;
• stan wyposażenia technicznego przedsiębiorstwa;
• system zarządzania w przedsiębiorstwie;
• natężenie konkurencji;
• dyferencjacje w poziomie zmian technologicznych oraz innowacyjnych.
Natomiast do czynników makroekonomicznych niezależnych od przedsiębiorstwa
można zaliczyć43:
• wysoką inflację;
• niespodziewane zmiany sytuacji rynkowej;
• niekorzystną koniunkturę gospodarcza w kraju;
K. Jajuga, Koncepcja ryzyka i proces zarządzania ryzykiem – wprowadzenie [w:] Zarządzanie ryzykiem, PWN,
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•
•
•
•
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•
•

zmiany w polityce fiskalnej i pieniężnej;
zmiany w stosunkach z zagranicą;
politykę prowadzoną przez banki;
wzrost stóp oprocentowania kapitałów obcych (pożyczki i kredyty);
niestabilny system prawny;
zmiany ogólnej sytuacji ekonomicznej i społecznej w kraju,
ograniczenie skłonności do inwestowania.
Z. Wilimowska sklasyfikowała źródła ryzyka, wyróżniając44:
• makrootoczenie (otoczenie dalsze) – warunkuje powstanie ryzyka systematycznego,
obejmujące w szczególności rynek kapitałowy, politykę Banku Centralnego,
cykl koniunktury, inflację, bezrobocie czy politykę rządu;
• mikrootoczenie (otoczenie bliższe) – warunkuje powstanie ryzyka niesystematycznego,
które składa się z intensywności konkurowania, cyklu życia branży oraz popytu na
wyroby branżowe;
• czynniki znajdujące się wewnątrz przedsiębiorstwa – warunkują również powstanie
ryzyka niesystematycznego, składającego się z pozycji konkurencyjnej
przedsiębiorstwa, zarządzania własnym potencjałem, polityki marketingowej,
zdolności do generowania przychodów.
Wielkość (poziom) ryzyka jest zależna od informacji oraz umiejętności ich
wykorzystania przez decydenta. Im większą wiedzę o przyszłych możliwych zdarzeniach
posiada decydent tym lepszą może on podjąć decyzję i ograniczyć ryzyko. Należy podkreślić,
że ryzyka nie można wyeliminować, ale można go ograniczyć, zmniejszyć poprzez dobre
rozpoznanie przyszłych warunków działania. Informacja odgrywa istotną rolę w gospodarce
rynkowej. Jej lekceważenie może stać się przyczyną niepowodzenia, lub nawet upadłości
przedsiębiorstwa. Informacja jest towarem, który posiada swoją cenę. Brak informacji
powoduje wzrost zagrożenia dotychczasowej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa. Warto jednak
dodać, że samo posiadanie informacji, nawet najważniejszej, nie gwarantuje sukcesu.
Oprócz informacji należy posiadać umiejętność jej wykorzystania. Powodzenie zależy również
od wpływu zdarzeń, których przewidzieć się nie da oraz od decyzji podejmowanych przez
konkurentów. Każdej działalności gospodarczej towarzyszą dwa rodzaje ryzyka tj.: ryzyko
operacyjne i ryzyko finansowe45.
Ryzyko operacyjne to prawdopodobieństwo niezrealizowania celów przedsiębiorstwa
na skutek zmiany warunków rynkowych. Jego poziom jest uzależniony od możliwości
aktywnego wpływania na wielkość sprzedaży, ceny i koszty przedsiębiorstwa, które z kolei są
uzależnione od m.in. struktury majątku – im wyższy udział w majątku trwałym, tym na ogół
wyższe ryzyko operacyjne – oraz nasilenia konkurencji, stabilności koniunktury gospodarczej
i wyposażenia technicznego przedsiębiorstwa. Miarą tego rodzaju ryzyka jest przede wszystkim
spadek zysków oraz wygenerowanych środków pieniężnych pod wpływem niekorzystnych
tendencji w otoczeniu przedsiębiorstwa46.

Z. Wilimowska, Sztuka zarządzania finansami, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego,
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Ryzyko finansowe związane jest ze strukturą źródeł finansowania majątku
przedsiębiorstwa. Jego poziom zależy m.in. od stopnia zadłużenia, stóp procentowych
– im wyższe stopy procentowe kapitału obcego, tym wyższe ryzyko finansowe – oraz
od warunków korzystania z kapitałów obcych47.
Powyższe dwa rodzaje ryzyka wzajemnie się przenikają. Przedsiębiorstwo powinno
unikać łączenia tych dwóch rodzajów ryzyka. Jeśli przedsiębiorstwo funkcjonuje w warunkach
wysokiego ryzyka operacyjnego to powinno ograniczyć swoje zadłużenie. Natomiast jeśli
przedsiębiorstwo funkcjonuje w warunkach o niskim ryzyku operacyjnym to może w większym
stopniu korzystać z kapitałów obcych i realizować założone cele i osiągać korzyści.
Ryzyko działalności gospodarczej wiąże się bezpośrednio z efektywnością
ekonomiczną. Im wyższa efektywność ekonomiczna, tym wyższe ryzyko. Przedsiębiorstwo
chcąc osiągnąć wyższą efektywność musi zacząć inwestować, poszukiwać nowych rynków
zbytu, wprowadzać nowe produkty, dążyć do osiągnięcia pozycji lidera na rynku.
Niestety z wszystkimi wymienionymi działaniami wiąże się ryzyko, ale są jednocześnie szanse
na osiągnięcie większego zysku czy zwiększenie wartości przedsiębiorstwa. Z kolei
przedsiębiorstwo, które prowadzi działalność mniej ekspansywnie, wykazuje się dużą
ostrożnością w inwestowaniu i korzystaniu z kapitałów obcych przez co na ogół mniej ryzykuje,
ale i charakteryzuje się niższą efektywnością48.
Przedsiębiorcy w zależności od skłonności do ryzyka stosują jedną z dwóch strategii49:
• maksymalizacji efektywności przy danym poziomie ryzyka – w tej strategii dąży się do
wzrostu wartości przedsiębiorstwa, bardzo często ryzyko jest ignorowane;
• minimalizacji ryzyka przy danym poziomie efektywności – w tej strategii większą wagę
przywiązuje się do ryzyka, zatem jeśli dane przedsięwzięcie dające duże szanse na
osiągniecie korzyści ekonomicznych obarczone jest dużym ryzkiem, to podejmuje się
decyzje o rezygnacji z takiego przedsięwzięcia.
Należy podkreślić, że racjonalne decyzje podejmowane przez przedsiębiorstwa polegają
na dążeniu do zachowania rozsądnej równowagi między ryzykiem a efektywnością
ekonomiczną tego przedsiębiorstwa.
3. Proces zarządzania ryzykiem w podmiocie gospodarczym
Proces zarządzania ryzykiem stanowi centralny element zarządzania strategicznego każdego
przedsiębiorstwa. Każda jednostka gospodarcza w sposób zorganizowany rozwiązuje problemy
związane z ryzykiem jakie towarzyszy bieżącej działalności przedsiębiorstw, tak aby osiągać
największe korzyści50.
Proces zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie można przedstawić w kilku etapach,
zostały one zaprezentowane na poniższym rysunku.

47

Ibidem.
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Rysunek 2. Proces zarządzania zdywersyfikowanym ryzykiem w każdej dziedzinie
przedsiębiorstwa

Identyfikacja ryzyka

Analiza ryzyka

Sformułowanie wariantów
możliwych rozwiązań

Ocena ryzyka (oszacowanie
poziomu ryzyka)

Sterowanie ryzykiem (decyzje
i działania dotyczące ryzyka)

Kontrola, monitorowanie i
ocena podjętych działań
Źródło: opracowanie własne na podstawie T.T. Kaczmarek, Ryzyko i zarządzanie ryzykiem.
Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa 2008, s. 98; A. Korombel, Ryzyko w finansowaniu działalności
inwestycyjnej metodą project finance, Difin, Warszawa 2007, s. 79.

W pierwszym etapie dotyczącym identyfikacji ryzyka należy określić przyczyny
występowania ryzyka, jego rodzaj, a także dokonać charakterystyki zidentyfikowanych
rodzajów ryzyka. Następnie należy przedstawić potencjalne następstwa oraz wskazać podmioty
dotknięte ryzykiem. W drugim etapie należy określić prawdopodobieństwo zaistnienia stanu,
w którym ryzyko jest wyższe niż poziom progowy, a następnie wskazać konsekwencje
określonego zdarzenia poprzez skwantyfikowanie skutków jakie mogą wystąpić.
Następnie należy sformułować potencjalne warianty i dokonać analizy wszystkich nakładów
oraz kosztów i skutków poszczególnych wariantów. W czwartym etapie dotyczącym oceny
ryzyka należy poddać ocenie gotowość i zdolność przedsiębiorcy do podejmowania ryzyka.
Określić rzeczywisty poziom ryzyka oraz podzielić na grupy możliwe rozwiązania,
które przyczynią się do opanowania ryzyka. W przedostatnim etapie należy dobrać właściwe
narzędzia i metody, określić priorytety oraz wykorzystać najlepsze kombinacje. Dokonać oceny
strategii neutralizowania lub zapobiegania ryzyku. W ostatnim etapie procesu zarządzania
ryzykiem należy sprawdzić i ocenić skuteczność podjętych działań. Wprowadzić ewentualne
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zmiany lub usprawnić proces, a następnie konsekwentnie stosować rozwiązania uwieńczone
sukcesem51.
Warto dodać, że zarządzanie ryzykiem nie jest przedsięwzięciem jednorazowym,
tylko procesem, którym dane przedsiębiorstwo powinno nieustannie zarządzać52. Głównym
celem zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie jest poprawa wyników finansowych tego
przedsiębiorstwa oraz zapewnienie warunków działania, które przyczynią się do ograniczenia
ponoszonych strat53.
Podsumowanie
Ryzyko to zjawisko dość powszechne, które występuje praktycznie w każdej dziedzinie
przedsiębiorstwa. Funkcjonowanie w warunkach ryzyka jest integralnym elementem
prowadzenia działalności gospodarczej. Bardzo ważne są umiejętności przedsiębiorcy
w zakresie identyfikacji ryzyka, ponieważ świadomość zagrożenia pozwala na podjęcie
odpowiednich działań mających na celu obniżenie poziomu ryzyka oraz ograniczenie lub
wyeliminowanie jego ewentualnych skutków. Istotną rolę odgrywa również proces zarządzania
ryzykiem, który stanowi centralny element zarządzania strategicznego każdego podmiotu
gospodarczego. Obecnie w Polsce podejście do prowadzenia biznesu przez pryzmat
zarządzania ryzykiem popularyzuje się dość dynamicznie. Należy jednak pamiętać, że proces
zarządzania ryzykiem z jednej strony wymaga inwestycji oraz dobrej organizacji, gdyż może
on również prowadzić do pewnych ograniczeń przedsiębiorstwa. Zaś z drugiej strony
wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem może pozwolić na przejęcie kontroli nad ryzkiem
i w konsekwencji zwiększyć korzyści i zysk przedsiębiorstwa.
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ECONOMIC RISK IN THE ACTIVITIES OF ENTERPRISES
Summary: The article presents the risk and uncertainty in the activity of enterprises. It presents the
relationship between the level of risk and time. It is characterized by economic risk and its sources.
It presents the process of managing diversified risk in a company. The main aim of the article is to
indicate the essence of risk in business activity and its importance in the process of risk management in
the enterprise. The article was developed on the basis of Polish and foreign analysis of the literature on
the subject.
Keywords: Risk, enterprise, uncertainty, risk management.
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Artur Borcuch54
THE STATISTICAL ANALYSIS OF AVAILABILITY FEATURE
FOR PAYMENT CARDS WITH CONTACTLESS PAYMENT
FUNCTION, CASH AND MOBILE PAYMENTS IN POLAND.
RESULTS OF OWN RESEARCH
Summary: Presently money is shifting from its analogue past to its digital future. The digitization of payments
is transforming what both consumers and businesses expect from financial services. Although the Polish market
of mobile payments is in the initial phase of development, it is one of the pioneering and leading in Europe
and globally. The mobile payment industry in Poland is expected to reach US$ 26,893.9 million by 2025 (Poland
Mobile Wallet 2019). The main purpose of this article is an attempt to answer the following question: how does
“availability” feature influence consumer attention to use: payment cards without contactless payment function,
cash and mobile payments?
Keywords: Payment card, cash, mobile payment.

Introduction
According to Schneider (2011), the development of cashless transactions through a greater use
of electronic payments creates the potential to reduce the functioning costs of the payment
system and to limit the scale of transactions made in the shadow economy with the use of cash
money. It is worth to analyze, how selected feature influences the type of payment use (payment
cards without contactless payment function, cash and mobile payments).
The main purpose of this article is an attempt to answer the following question: how does
“availability” feature influence consumer attention to use: payment cards without contactless
payment function, cash and mobile payments?
Evolution of money
The evolution of payment instruments and the way individuals and businesses make daily
payments has undergone enormous change in human history, particularly due to main
innovations in payment systems in last decades (Rinaldi 2017).
Presently, money is shifting from its analogue past to its digital future (Reiss 2018).
The digitization of payments is transforming what both consumers and businesses expect from
financial services (Timofei 2017).
Credit cards and charge cards were introduced in the 1950s (Durkin 2000). A series of
investments brought a fully electronic system to Visa in 1974. MasterCard made a similar
investment shortly after (Rysman and Schuh 2016). The latest generation of innovative payment
instruments such as contactless (Shishmanov 2014) and mobile payment has been launched
taking advantage of technological enhancements in data communication, which tend to further
improve payment efficiency by reducing transactions costs and simultaneously foster electronic
ways of paying (Cocosila and Trabelsi 2015). The first introduction of mobile payment was in
Helsinki, Finland in 1997. Two Coca Cola vending machines which were able to receive mobile
payment through SMS were launched (Dahlberg et al. 2015).
Dr, Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji, Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania, Uniwersytet Jana
Kochanowskiego w Kielcach.
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The next step in the evolution of payments gives the basis for differentiation of mobile
fintech payment service trends. There are many mobile fintech payment service providers
which can be classified (Apple pay, Samsung pay, LG Pay, Alipay, Wechat pay, Starbucks
siren order, PayPal here, Stripe, Mobile payment with VISA, Citi Pay).
The statistical analysis of „availability” feature for payment cards with contactless
payment function, cash and mobile payments in Poland. Results of own research
The empirical data obtained were statistically analysed with the use of cross tables. In order to
determine the significance of differentiation between three independent measurement groups,
ANOVA univariate analysis test was used (homogeneity of variance was examined by Leven
test, used the Bonferroni Post Hoc Test and the Games-Howell Post Hoc Test). The associations
between two ordinal variables were analysed with the use of Spearman’s rank correlation (r).
In all analyses, the level of statistical significance was p < 0,05.
The study was conducted among people living in Poland. The study was carried out in
the period of February 2018 - September 2018. The number of respondents covered by the study
is 1358 respondents. According to the information from the survey (1358 respondents),
60,53% (822 respondents) of the respondents are female, and 39,47% (536 respondents) are
male.
Availability feature is very high ranked by the respondents (41,57% “strong” and
51,43% “very strong”).
Figure 1. Rate the feature of payment cards with contactless payment function:
Availability

Source: Own analysis.

For the respondents, the main advantage of cash is availability (49,26% “very strong” and
26,61% “strong”).
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Figure 2. Rate the feature of cash: Availability

Source: Own analysis.

Respondents evaluate the availability as a feature of mobile payments well
(29,69% “very strong” and 32,66% “strong”). Although there are answers with “average”
opinion on that matter (34,09% “average”).
Figure 3. Rate the feature of mobile payments (e.g. Google pay, Apple pay): Availability

Source: Own analysis.

The table below presents the list of the means of payment features rated.
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Table 1. Rate the features of: payment cards with contactless payment function, cash,
mobile payments (Summary)
N
1085
1086
842

Payment cards with contactless payment function: Availability
Cash: Availability
Mobile payments (e.g. Google pay, Apple pay): Availability

Mean
4,4111
4,1593
3,8587

Std.
Deviation
0,72557
1,00755
0,94446

Source: Own analysis.

Figure 4. Rate the feature: Availability
4,5000
4,4111

4,4000
4,3000
4,2000

4,1593

4,1000
4,0000
3,9000

3,8587

3,8000
3,7000
3,6000
3,5000
Payment cards with
contactless payment
function : Availability

Cash : Availability

Mobile payments (e.g.
Google pay, Apple pay) :
Availability

Source: Own analysis.

Ease of use is rated in a similar manner to availability. The most easy to use are payment
cards with contactless payment function (M=4,6943), and the least are mobile payments
(M=3,9656).
I calculated the relationship between them with the use of Spearman's rho correlation
coefficient. For payment cards with contactless payment function, the strongest positive
correlation is between speed and ease of use (r = 0,580; p = 0,001; N = 1086).
Table 2. The correlation between factors of payment cards with contactless payment
function (Spearman's rho correlation coefficient)

Card
Availability

Card
Convenience
,462**

Card
Speed
,527**

Card
Availability
1,000

Card
Easeofuse
,506**

Card
Safety
,168**

Sig. (2-tailed)

,000

,000

.

,000

,000

N

1080

1085

1085

1085

1085

Correlation
Coefficient

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Source: Own analysis.
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For cash, the strongest positive correlation is between convenience and speed (r = 0,683;
p = 0,001; N = 1086).
Table 3. The correlation between factors of cash function (Spearman's rho correlation
coefficient)
Cash
Availability

Correlation
Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

Cash
Safety
,206**

Cash
Convenience
-,066*

Cash
Speed
-,003

Cash
Availability
1,000

Cash
Ease of use
,393**

,000
1086

,029
1086

,929
1086

.
1086

,000
1085

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
Source: Own analysis.

For mobile payment, the strongest positive correlation is between convenience and
speed (r = 0,779; p = 0,001; N = 842).
Table 4. The correlation between factors of mobile payment function (Spearman's rho
correlation coefficient)
Mpayment
Availability

Correlation
Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

Mpayment
Safety
,477**

Mpayment
Convenience
,494**

Mpayment
Speed
,500**

Mpayment
Availability
1,000

Mpayment
Ease of use
,452**

,000
842

,000
842

,000
842

.
842

,000
842

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Source: Own analysis

An analysis of variance (ANOVA) revealed that there are differences in the analyzed
monthly income groups55 (F(2, 839) = 4,991; p = 0,007) in the availability feature of cash.
The respondents with monthly income of 500 EUR and below (M = 3,31; SD = 1,10),
rated this feature higher than the respondents with monthly income of 751-2500 EUR
(M = 4,14; SD = 1,02) and the respondents with monthly income of 501-750 EUR (M = 4,02;
SD = 0,94).
The Games-Howell Post Hoc Test demonstrated that the differences between the groups
were significant (p < 0,05) only between the respondents with monthly income of 500 EUR
and below and 501-750 EUR (p = 0,003).

55

(500 EUR and below, 501-750 EUR and 751-2500 EUR).
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Figure 5. Availability feature of cash (monthly income: 500 EUR and below,
501-750 EUR, 751-2500 EUR)
4,3500
4,3000

4,3190

4,2500
4,2000
4,1500

4,1461

4,1000
4,0500
4,0235

4,0000
3,9500
3,9000
3,8500
500 EUR and below

501-750 EUR

751-2500 EUR

Source: Own analysis.

An analysis of variance (ANOVA) revealed that there are differences in the analyzed
monthly income groups56 (F(2, 673) = 16,174; p = 0,001) in the availability feature of mobile
payment.
The respondents with monthly income of 501-750 EUR (M = 4,12; SD = 0,95) rated this
feature higher than respondents with monthly income of 500 EUR and below (M = 3,99;
SD = 0,87) and respondents with monthly income of 751-2500 EUR (M = 3,62; SD = 1,09).
The Games-Howell Post Hoc Test demonstrated that the differences between the groups
were significant (p < 0,05), except the respondents with monthly income of 500 EUR
and below, and monthly income of 501-750 EUR (p = 0,339).

Figure 6. Availability feature of mobile payment (monthly income: 500 EUR and below,
501-750 EUR, 751-2500 EUR)
4,2000
4,1202

4,1000
4,0000

3,9953

3,9000
3,8000
3,7000
3,6265

3,6000
3,5000
3,4000
3,3000
500 EUR and below

501-750 EUR

Source: Own analysis.

56

(500 EUR and below, 501-750 EUR and 751-2500 EUR).
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An analysis of variance (ANOVA) revealed that there are differences in the analyzed
professional activity groups57 (F(2, 669) = 3,977; p = 0,019) in the availability feature of mobile
payment.
The respondents employed in private sector (M = 4,07; SD = 0,98) rated this feature
higher than the ones employed in public sector (M = 4,02; SD = 0,69) and pupils/students
(M = 3,86; SD = 0,70).
The Bonferroni Post Hoc Test demonstrated that the differences between the groups were
significant (p < 0,05) only between pupils/students and the respondents employed in private
sector (p = 0,042).
Figure 7. Availability feature of mobile payment (Pupil/student, employed in public sector
and employed in private sector)
4,1000
4,0735
4,0500
4,0206
4,0000
3,9500
3,9000
3,8500

3,8626

3,8000
3,7500
Pupil/student

Employed in public sector Employed in private sector

Source: Own analysis.
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Grzegorz Budziszewski58
ANALIZA ASPEKTÓW PRAWNO-SPOŁECZNYCH
DLA UTWORZONEGO OBSZARU OGRANICZONEGO
UŻYTKOWANIA NA PRZYKŁADZIE LOTNISKA
POZNAŃ-ŁAWICA W POZNANIU
Streszczenie: Sejmik Województwa Wielkopolskiego w 2012 r. podjął uchwałę w sprawie utworzenia obszaru
ograniczonego użytkowania dla lotniska Poznań-Ławica w Poznaniu. Był to istotny moment dla funkcjonowania
lotniska w Poznaniu, ponieważ zgodnie z obowiązującym prawem właścicielom nieruchomości położonych
w obszarze ograniczonego użytkowania należą się odszkodowania za poniesioną szkodę w związku
z ustanowieniem obszaru. W artykule autor opisał i przeanalizował spectrum oddziaływania obszaru
ograniczonego użytkowania zarówno w aspekcie prawnym i społecznym.
Słowa klucze: Port lotniczy, obszar ograniczonego użytkowania, odszkodowanie.

Wstęp
Branża lotnicza w Polsce na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat znacząco się rozwinęła,
powstały kolejne porty lotnicze oraz rozbudowano terminale na dotychczas funkcjonujących,
co wpłynęło na liczbę obsługiwanych pasażerów liczonych w milionach. Intensywny rozwój
branży lotniczej jest zarówno szansą i wyzwaniem. Perspektywiczne umiejscowienie Polski
stanowi szansę, bowiem umożliwia ekspansję gospodarczą do każdego zakątka Europy.
Intensyfikacja ruchu lotniczego jest także wyzwaniem, gdyż wymaga dostawania systemu
prawnego do zaistniałej sytuacji. W niniejszym artykule podjęta została analiza aspektów
prawno-społecznych dla obszaru ograniczonego użytkowania na przykładzie lotniska
Poznań-Ławica w Poznaniu. W pierwszym rozdziale artykułu autor omawia istotę powstania
obszaru dla rzeczonego lotniska, a także wskazuje podstawę prawną. Wyszczególniany
i omówiony zostaje również podział obszaru ograniczonego użytkowania na strefy wewnętrzą
i zewnętrzną. W rozdziale drugim analizie poddana została kwestia kompensacyjna
dla właścicieli nieruchomości, które znalazły się w granicach obszaru ograniczonego
użytkowania. Autor przytacza i analizuje przykłady orzeczeń sądowych dotyczących
odszkodowań za utworzenie obszaru, za spadek wartości nieruchomości znajdujących się
w obszarze oraz odszkodowania za dostosowania akustyczne nieruchomości do hałasu
lotniczego. Ostatnią częścią artykułu są wnioski, w których autor ocenia złożoność
problematyki prawno-społecznej w zakresie zasądzania odszkodowań w związku
z utworzeniem obszaru dla lotniska Poznań- Ławica.
1. Podstawa prawna dla obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska
Poznań-Ławica w Poznaniu
Poznańskie lotnisko Poznań-Ławica w Poznaniu istnieje od 1913 r. Liczne działania władz
lotniska w zakresie modernizacji Portu Lotniczego Poznań Ławica (dalej PLP Ławica)
pozwoliły na sukcesywne zwiększanie ilości operacji lotniczych i znaczny wzrost liczby
obsługiwanych pasażerów, dla przykładu trzeba wskazać następujące dane statystyczne,
Mgr, doktorant IV roku nauk prawnych, Uniwersytet im. Adma Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa
i Administracji, magister prawa oraz magister socjologii.
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otóż w 2000 r. z lotniska Poznań-Ławica skorzystało 227 847 pasażerów, przy liczbie 13 225
operacji lotniczych, w 2008 r. było to już 1 274 679 pasażerów, przy liczbie operacji lotniczych
23 60959, natomiast w 2018 r. liczba obsłużonych pasażerów wyniosła 2 476 304, przy liczbie
operacji lotniczych 31 189.60 Na przestrzeni ostatnich lat wystąpił znaczący wzrost w liczbie
obsłużonych pasażerów oraz w ilość operacji lotniczych.
W celu zabezpieczenia interesów lotniska jak i mieszkańców żyjących w sąsiedztwie
lotniska, władze województwa wielkopolskiego podjęły działania zmierzające do utworzenia
obszaru ograniczonego użytkowania (dalej OOU). Najpełniejszym wytłumaczeniem potrzeby
utworzenia OOU jest uzasadnienie do uchwały Nr XVIII/302/12 podjętej przez Sejmik
Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie utworzenia OOU
dla lotniska Poznań-Ławica. Mianowicie, „zgodnie z art. 135 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (dalej PoŚ), jeżeli z przeglądu ekologicznego
albo z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wymaganej przepisami ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
albo z analizy porealizacyjnej wynika, że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań
technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości
środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu, to dla (…) lotniska, (…) tworzy się
obszar ograniczonego użytkowania. Obszar ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięcia
mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1
w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o (…) tworzy
sejmik województwa, w drodze uchwały. Obowiązek utworzenia OOU dla lotniska
Poznań-Ławica w Poznaniu został nałożony decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Poznaniu (…). Wypełniając powyższy obowiązek, Sejmik Województwa
Wielkopolskiego, mocą niniejszej uchwały, określił obszar ograniczonego użytkowania dla
lotniska Poznań-Ławica w Poznaniu (…). Tworząc obszar ograniczonego użytkowania,
Sejmik Województwa Wielkopolskiego – w myśl art. 135 ust. 3a PoŚ – określił granice
obszaru, ograniczenia w zakresie przeznaczenia terenu, wymagania techniczne dotyczące
budynków oraz sposób korzystania z terenów wynikające z postępowania w sprawie oceny
oddziaływania na środowisko”.61 W dalszej części uzasadnienia wskazano także, że „zgodnie
z art. 136 ust. 1 i ust. 2 ustawy PoŚ – w razie ograniczenia sposobu korzystania ze środowiska
w wyniku ustanowienia OOU właściwymi w sprawach spornych dotyczących wysokości
odszkodowania lub wykupu nieruchomości są sądy powszechne. Obowiązany do wypłaty
odszkodowania lub wykupu nieruchomości jest ten, którego działalność spowodowała
wprowadzenie ograniczeń w związku z ustanowieniem OOU. W myśl art. 136 ust. 3 PoŚ
– w razie określenia na OOU wymagań technicznych dotyczących budynków szkodą,
o której mowa w art. 129 ust. 2 ustawy, są także koszty poniesione w celu wypełnienia tych
wymagań przez istniejące budynki, nawet w przypadku braku obowiązku podjęcia działań
w tym zakresie”.62 Zbliżone do treści uchwały informacje udostępniono również na stronie
Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 26.10.2017r. sygn. akt XVIII C 1850/16 (niepublikowany).
https://www.airport-poznan.com.pl/pl/port-lotniczy/statystyki (18.04.2019 r.).
61
Uchwała nr XVIII/302/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie
utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska Poznań-Ławica w Poznaniu
(Dz.Urz.Woj.Wielk. 2012.961).
62
Ibidem.
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internetowej spółki PLP Ławica. Można z nich ustalić, iż OOU został wyznaczony
na podstawie okresowego monitoringu hałasu, danych operacyjnych opracowanych
na podstawie 2009 r. i danych prognostycznych dla 2012 r. i 2034 r., rozkładu trajektorii lotów,
przyjętych założeń odnośnie operującej na lotnisku floty lotniczej.
1.1 Podział Obszaru ograniczonego użytkowania na strefę wewnętrzna i zewnętrzną
Obszar ograniczonego użytkowania jest obwiednią wszystkich izolinii hałasu o wartościach
dopuszczalnych, określonych odpowiednimi przepisami, odrębnie dla pory dziennej i nocnej.
Obwiednię tę wyznaczono biorąc pod uwagę: hałas operacji lotniczych i hałas pozostałych
źródeł naziemnych, trajektorie dolotowe i odlotowe samolotów w porze dziennej i nocnej,
prognozy dla 2012 r. i 2034 r.63.
Przedmiotowy obszar wokół lotniska Poznań-Ławica został podzielony na dwie strefy:
wewnętrzna i zewnętrzną. Każda z stref charakteryzuje się indywidualnymi obostrzeniami.
Należy zauważyć, że „w strefie wewnętrznej OOU: zabrania się budowy nowych szpitali,
domów opieki społecznej i budynków związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci
i młodzieży; dopuszcza się rozbudowę, odbudowę oraz nadbudowę istniejących szpitali,
domów opieki społecznej i budynków związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci
i młodzieży; zabrania się tworzenia stref ochronnych "A" uzdrowisk; nie uniemożliwiono
budowy i rozbudowy budownictwa mieszkalnego. Są one możliwe pod warunkiem
zapewnienia właściwego komfortu akustycznego w pomieszczeniach wymagających ochrony
akustycznej. Natomiast w przypadku strefy zewnętrznej OOU: zabrania się budowy nowych
szpitali, domów opieki społecznej i budynków związanych ze stałym lub czasowym pobytem
dzieci i młodzieży; dopuszcza się rozbudowę, odbudowę oraz nadbudowę istniejących szpitali,
domów opieki społecznej i budynków związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci
i młodzieży; zabrania się tworzenia stref ochronnych "A" uzdrowisk64.
Ograniczenia wprowadzone przez OOU nie wymuszają na właścicielach nieruchomości
położonych w OOU obowiązkowego dostosowania technicznego nieruchomości w kontekście
ochrony akustycznej, wymóg dostosowania ochrony akustycznej dotyczy tylko nowych
nieruchomości w strefie wewnętrznej. Należy również zauważyć, iż zakaz tworzenia nowych
szpitali, domów opieki społecznej i budynków związanych ze stałym lub czasowym pobytem
dzieci i młodzieży czy też zakaz tworzenia stref ochronnych "A" uzdrowisk, odnosi się do
zamkniętego katalogu podmiotów użyteczności publicznej, za których tworzenie
odpowiedzialne są głównie władze samorządowe a zdecydowanie rzadziej prywatni
przedsiębiorcy.
2. Obszar ograniczonego użytkowania kwestia kompensacyjna
Zgodnie z danymi udostępnionymi przez PLP Ławica uprawnionych nieruchomości
do uzyskania odszkodowania lub wykupu nieruchomości zgodnie z treścią artykuł
129 ust. 2 ustawy PoŚ jest około 3400 (nieruchomości oraz lokali mieszkalnych). Władze spółki
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https://www.airport-poznan.com.pl/pl/swiadome-lotnisko/obszar-ograniczonego-uzytkowania (18.04.2019 r.).
Ibidem.
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PLP Ławica poinformowały, iż do tej pory wypłacono około 69 mln zł odszkodowań 65.
Należy przy tym wskazać, że odszkodowanie należy się w kilku przypadkach: gdy właściciel
nieruchomości, ulokowanej w pobliżu lotniska, musi ponieść dodatkowe koszty, by zachować
odpowiedni klimat akustyczny wewnątrz budynku lub gdy wystąpił spadek wartości
nieruchomości.66 Uzyskanie odszkodowania zostało przewidziane w dwóch alternatywnych
trybach. Po pierwsze, w ramach powództwa sądowego, co będzie tematem przewodnim dalszej
analizy w niniejszym artykule oraz po drugie, w trybie procedury koncyliacyjnej
przygotowanej przez PLP Ławica. Procedura umożliwiała dochodzenia roszczeń
odszkodowawczych, związanych z przekroczeniem środowiskowych norm hałasu.
Była dedykowana nieruchomościom położonym w strefie wewnętrznej OOU.
Zadanie kompensacyjne niniejszej procedury polegało wyłącznie na poprawie komfortu
akustycznego nieruchomości, nie obejmowało zaspokojenia roszczeń w zakresie obniżenia
wartości nieruchomości w związku z utworzeniem OOU.
2.1. Przykłady zasądzony odszkodowań na rzecz właścicieli za ustanowienie obszaru
ograniczonego użytkowania
Pierwszym przykład zasądzanych odszkodowań dotyczy zapewnienia odpowiedniego klimatu
akustycznego. Kwestia oszacowania nakładów nie budzi większych wątpliwości, ponieważ jest
to wielkość uzależniona od właściwości i ilości wykorzystanych materiałów budowlanych,
których zastosowanie zapewni odpowiedni komfort akustyczny, co znalazło odzwierciedlenie
w wyrokach poznańskich sądów zasądzających od PLP Ławica odszkodowania w zakresie
nakładów zapewnienia w nieruchomości komfortu akustycznego np. wyrok SO w Poznaniu
z dnia 26 października 2017 r., sprawa o sygn. akt XVIII C 1850/16 (niepublikowany) oraz
wyrok SO w Poznaniu z dnia 13 kwietnia 2016 r., sprawa o sygn. akt I C 3504/12
(nieopublikowany).
Zdecydowanie bardziej interesująca kwestią kompensacyjną z punktu widzenia
utworzenia OOU są odszkodowanie za spadek wartości nieruchomości na skutek przyjęcia
uchwały przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego o utworzeniu OOU.
Należy zauważyć, iż „zmniejszenie wartości nieruchomości jest szkodą, co koresponduje
z pojęciem straty w rozumieniu art. 361 §2 KC, przez którą rozumie się między innymi
zmniejszenie aktywów. Obniżenie wartości nieruchomości stanowi przy tym wymierną stratę,
niezależnie od tego czy właściciel/użytkownik wieczysty zbyli swoje prawa, czy też nie
zamierzają podjąć w kierunku żadnych działań, nieruchomości jest bowiem dobrem
o charakterze inwestycyjnym”67. Wskazać trzeba inny aspekt uzasadnień sądowych
odnoszących się do spadku wartości nieruchomości, mianowicie „ustanowienie OOU jest
ingerencją w władztwo właściciela względem nieruchomości, ponieważ przed utworzeniem
OOU właściciel nieruchomości mógł żądać zaniechania immisji hałasu przekraczającej normy

N. Kowalski, Odszkodowania za hałas na Ławicy: Trybunał Konstytucyjny jedno, a Senat swoje. Drugiej szansy
dla mieszkańców nie będzie?, https://gloswielkopolski.pl/odszkodowania-za-halas-na-lawicy-trybunalkonstytucyjny-jedno-a-senat-swoje-drugiej-szansy-dla-mieszkancow-nie-bedzie/ar/13901580 , (18.04.2019).
66
E. Derewienko, Poznań-Ławica w morzu odszkodowań za hałas. Czy działalność lotniska jest zagrożona?,
https://www.rynek-lotniczy.pl/mobile/poznanlawica-w-morzu-odszkodowan-za-halas-czy-dzialalnosc-lotniskajest-zagrozona-5606.html, (18.04.2019).
67
Wyrok SO w Poznaniu z dnia 26.10.2017r. sygn. akt XVIII C 1850/16 (niepublikowany).
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środowisko, jednakże na skutek ustanowienia OOU prawa takie zostały wyłączone”68.
Powyższy argument jest poniekąd wadliwy, bowiem OOU zwiększa dopuszczalny poziom
hałasu a nie całkowicie usuwa wszelkie granice, oznacza to, iż w przypadku, gdy lotnisko
przekroczy normy hałasu określone w uchwale o utworzeniu OOU, właściciele nieruchomości
położonych w obszarze będą posiadać prawo do zaniechania immisji hałasu wykraczającej
ponad normy ustanowione w uchwale.
Odszkodowania zasądzane przez sądy za spadek wartości nieruchomości mają charakter
odszkodowań prewencyjnych pro futuro, bowiem właściciele nieruchomości będą „zmuszeni
do znoszenia wszelkich działań lotniska przewidzianych zarówno przez przepisy prawa
ochrony środowiska oraz przez uchwałę wprowadzająca OOU. Kwintesencją obniżenia
wartości nieruchomości jest zatem umniejszenie uprawnień wyrażonych w szczególności
poprzez znoszenia działań lotniska – zarówno występujących obecnie, jak wszelkich działań,
które według ustawy PoŚ oraz uchwały o OOU są dopuszczalne w przyszłości. Odszkodowanie
zasądzone w wyrokach obejmuje rekompensatę zmniejszenia wartości nieruchomości
w wyniku wprowadzenia zmian w ograniczeniach i progach dopuszczalnego hałasu w stosunku
do obowiązujących wcześniej”69.
Kolejnym czynnikiem wpływającym na spadek wartości nieruchomości jest świadomość
potencjalnego nabywcy, „który wiąże położenie nieruchomości w OOU przede wszystkim
z hałasem. Strefa wiąże się dla potencjalnego nabywcy nie tylko z ograniczeniami w
korzystaniu z nieruchomości, ale przede wszystkim z koniecznością znoszenia zwiększonej
emisji hałasu, co w znaczący sposób obniża komfort życia w takim miejscu. Wskazane
okoliczności powodują, że nieruchomości położone w sąsiedztwie lotniska ze względu na
mniejsze zainteresowanie mają niższe ceny niż porównywalne nieruchomości położone na
innych obszarach”.70 Podniesiony przez sąd argument jest o tyle interesujący, ponieważ w tym
samym orzeczeniu można znaleźć następujące stwierdzenie, iż „nie ma znaczenia, czy po
utworzeniu obszaru normy hałasu w rzeczywistości są przekraczane, skoro skutek obawy przed
ich przekroczeniem już wystąpił, a to skutkowało spadkiem wartości nieruchomości, zbędne w
ocenie sądu jest powoływanie dowodów, które mogły by potwierdzać, iż normy hałasu jednak
nie są przekraczane”.71 Okazuje się zatem, iż złożoność problematyki OOU dotyczy nie tylko
oddziaływań mierzalnych fizycznie jak jest w przypadku emisji hałasu, ale także obejmuje
mniej mierzalne fizycznie a bardziej sugestywne aspekty psychologiczne, które związane są
z preferencjami nabywców i ich potencjalnymi obawami. W podobnym tonie wypowiedział się
SR Poznań-Stare Miasto w Poznaniu w sprawie o sygn. akt X GC 2440/14, który wskazał,
iż utrata wartości nieruchomości związana jest z położeniem nieruchomości w strefie obszaru
ograniczonego użytkowania ustanowionego dla lotniska Poznań-Ławica i obejmuje
uciążliwości związane z funkcjonowanie lotniska, przede wszystkim w postaci hałasu.
Nie miało znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy to, czy po utworzeniu obszaru norm hałasu
w rzeczywistości są przekraczane lub jakie działa podejmuje Port Lotniczy Poznań-Ławica,
by zniwelować skutki hałasu, „skoro skutek w postaci obawy przed ich przekroczeniem już
68

Wyrok SO w Poznaniu z dnia 13.04.2016r. sygn. akt IC 3504/12 (niepublikowany).
Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 26.10.2017r. sygn. akt XVIII C 1850/16 (niepublikowany), oraz
wyrok SR Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z dnia 23.02.2016r. sygn. akt. X GC 2594/14 (niepublikowany).
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Wyrok SO w Poznaniu z dnia 13.04.2016r. sygn. akt IC 3504/12 (niepublikowany).
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Ibidem.
69

43

PROBLEMY EKONOMII ORAZ FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRYWATNYCH

wystąpił w świadomości społecznej uczestników rynku obrotu nieruchomościami,
a to skutkowało spadkiem wartości nieruchomości”.72
W innym orzeczeniu sąd, wypowiadając się w kontekście spadku wartości
nieruchomości, wskazał, iż dla tzw. świadomego nabywcy strefa wiąże się nie tylko
z ograniczeniami w korzystaniu z nieruchomości m.in. poprzez konieczność zapewnienia
w budynkach mieszkalnych właściwego klimatu akustycznego, ale przede wszystkim
z koniecznością znoszenia zwiększonej emisji hałasu, co w znaczący sposób obniża komfort
życia i pracy w takim miejscu73.
Wnioski
Analizując orzecznictwo dotyczące szkód wywołanych ustanowieniem OOU można wskazać
wielowymiarowość szkód. Po pierwsze są to szkody związane z adaptacją budynków zgodnie
z wymogami stawianymi w uchwale o utworzeniu OOU, trzeba przy tym wskazać, że uchwała
nie nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązku dokonywania adaptacji.
Szkoda odnotowana w literaturze jest „jako dość prosta konceptualizacją polegająca na
przyjęciu kosztów budowlanych poprzez dostosowanie nieruchomości do należytego klimatu
akustycznego. Największą problematyką oszacowania szkody jest określenie kosztów robót
budowlanych, w tym wiedzy inżynierskiej pozwalającej na ustalenie rodzaju robót i technologii
ich wykonania”74.
Drugi rodzaj szkody to szkoda wynikającą z spadku wartości nieruchomości,
w tym przypadku „wartość szkody nie odnosi się do fizycznych parametrów budynku,
a wymaga ustalenia wpływu wprowadzenia nieistniejących uprzednio ograniczeń w sposobie
korzystania z nieruchomości na zmianę poziomu cen, co jest możliwe tylko poprzez ustalenie
rodzaju cech rynkowej szacownej nieruchomości i dokonanie przyczynowo skutkowej oceny
dotyczącej wpływu zmiany czynników, które wystąpiły w obrocie po dacie ustanowienia OOU
i kształtują ceny na rynku nieruchomości podobnych. Wymaga to więc czasu zaobserwowanie
reakcji rynku nieruchomości i okres 2-3 lat jest w praktyce niezbędny dla zgromadzenia
wystarczającej liczby dowodów rynkowych”75. Niniejsze twierdzenie odnosi się bezpośrednio
do potencjonalnego nabywcy, ponieważ to potencjalny nabywca ocenia, czy ograniczenia
wprowadzone OOU wpływają na atrakcyjność nieruchomości i w jakim zakresie ograniczają
jej użyteczność na skutek wprowadzenia OOU.
Trzeci rodzaj szkody dotyczy samego faktu ustanowienia OOU i możliwego narażenia na
ponadmiarowy hałas, co wpływa na spadek wartości nieruchomości. Należy jednak zauważyć,
iż w przypadku dostosowania nieruchomości zgodnie z wymogami (fakultatywnymi)
budowalnymi wskazanymi w uchwale OOU zjawisko narażenia na ponad miarowy hałas nie
wystąpi. Dlatego też należy zastanowić się nad słusznością zasądzanie przez sądy
Wyrok SR Poznań – Stare Miasto w Poznaniu z dnia 08.12.2015 r. sygn.. akt. X GC 2440/14 (niepublikowany)
oraz wyrok Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z dnia 23.02.2016r. sygn.. akt. X GC 2594/14
(niepublikowany).
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Wyrok SO w Poznaniu z dnia 19.01.2017 r. sygn. akt. XII C 1201/14 (opublikowany),
http://orzeczenia.poznan.so.gov.pl/content/$N/153510000006003_XII_C_001201_2014_Uz_2017-01-19_002,
(18.04.2019).
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M. Habdas, J. Konowalczuk, Dyferencja w szacowaniu nieruchomości do celów odszkodowania w obszarach
ograniczonego użytkowania portów lotniczych, Rzeczoznawca majątkowy 4/2018, s. 20.
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Ibidem, s. 20.
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odszkodowania zarówno za nakłady związane z adaptacją akustyczną nieruchomości oraz
spadkiem wartości nieruchomości na skutek ustanowienia OOU, bowiem niewątpliwy wpływ
na wartość nieruchomości położonej w OOU będzie miał fakt, czy dany budynek jest
dostosowany akustycznie, w taki sposób jak to zostało określone w uchwale o utworzeniu
OOU.
Niepokojącym zjawiskiem, które zostało potwierdzone w uzasadnieniach sądów
orzekających w zakresie odszkodowani za spadek wartości nieruchomości w OOU,
jest stygmatyzacja potencjału nieruchomości położonych w OOU. Zauważone zostają
zagrożenia takie jak potencjalnie nadmierny hałas, natomiast sądy odrzucają argumentacje,
iż bliska lokalizacja dobrze rozwiniętego lotniska to także szanse na rozwój stref logistycznych,
handlowych oraz usługowych. Jak zauważył SR w Poznań–Stare Miasto w Poznaniu w sprawie
o sygn. akt X GC 2440/14, „bliskość lotniska może powodować wzrost atrakcyjność a przez to
cen nieruchomości, taka opinia jest daleko idącym uproszczeniem. O ile bowiem jest
to możliwe w przypadku nieruchomości komercyjnych, to jednak prawidłowość taka nie
występuje w przypadku nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe”. 76 Należy się
zgodzić, iż porównywanie nieruchomości komercyjnych i o charakterze mieszkaniowym jest
nieuzasadnione, jednakże nic nie stoi na przeszkodzie, aby w planie zagospodarowania
przestrzennego zmienić przeznaczanie nieruchomości. Zastosowaniu odpowiedniej polityki
zagospodarowania terenu może spowodować, iż lokalizacje położone w sąsiedztwie lotniska
w przyszłości będą dobrze spostrzegane jako inwestycje komercyjne. Utworzenie strefy
handlowo-usługowej w sąsiedztwie lotniska z pewnością byłby korzystne dla regionalnego
biznesu.
Powyższy wniosek znajduje swoje potwierdzenie w tezach głoszonych przez
rzeczoznawców majątkowych, otóż jak zauważono „wpływ sąsiedztwa lotniska na wartość
nieruchomości jest zróżnicowany w zależności od rodzaju nieruchomości. Negatywny wpływ
oddziaływania zauważalny jest w szczególności dla kategorii nieruchomości mieszkaniowych
i rekreacyjnych. Natomiast dla nieruchomości o charakterze komercyjnym ten wpływ może być
dodatni, a dla nieruchomości przemysłowych obojętny”. 77 Przykładem działalności
gospodarczej, która zyskuje na sąsiedztwie lotniska są wypożyczalnie pojazdów oraz płatne
parkingi konkurujące często z parkingami należącymi do lotnisk.78 Mając na uwadze powyższe
należy stwierdzić, iż zdyskredytowanie argumentu pozytywnego oddziaływania OOU
na wartość nieruchomości komercyjnych nie powinno być pomijane, bowiem aspekt ten ma
znaczenie inwestycyjne dla nieruchomości położonych w OOU.
Podsumowując, przykład OOU dla lotniska Poznań-Ławica jest przykładem braku
właściwej polityki w zakresie zagospodarowania terenu. Brak wcześniejszej reglamentacji
i wyłączenia obszaru spod zabudowy mieszkaniowej spowodował, iż wraz z rozwojem lotniska
konieczne było ustanowienie OOU. W konsekwencji doprowadziło to do dewaluacja wartości
nieruchomości mieszkaniowych, co stało się podstawą do wypłat odszkodowań, ograniczając
tym samym możliwości rozwojowe lotniska.
Wyrok SR Poznań – Stare Miasto w Poznaniu z dnia 08.12.2015 r. sygn. akt. X GC 2440/14 (niepublikowany).
B. Herman, Problematyka oceny zmiany wartości nieruchomości w związku z tworzeniem obszarów
ograniczonego ubytkowania wokół lotnisk, [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych
Województwa Wielkopolskiego, red. G. Szczurek, nr 3/2014, s. 36.
78
O. Kempa, Określenie wpływu terminala lotniczego na kształtowanie się
cen nieruchomości komercyjnych w strefie jego oddziały, Studia i Prace WNEiZ US, nr 45 t. 1. s. 343.
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ANALYSIS OF LEGAL AND SOCIAL ASPECTS FOR A LIMITED USE AREA USED ON AIRPORT
EXAMPLE POZNAŃ-ŁAWICA IN POZNAN

Summary: Resolution on the areas of restricted usage for the Poznań Airport was adopted in 2012.
Under current law, the airport is obliged to pay compensations proprietors who owns property in the
areas of restricted usage. In the article the author described and analysed influence of the areas
of restricted usage for legal and social aspects
Keywords: Airport, areas of restricted usage, compensation.
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Katarzyna Gaczyńska79
OGRANICZENIA PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI
WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA
Streszczenie: Celem pracy jest przedstawienie instrumentów prawnych służących ochronie środowiska,
w zakresie, w jakim stanowią one ograniczenie prawa własności nieruchomości. Analiza została przeprowadzona
w oparciu o źródła w postaci aktów normatywnych, a także o opracowania tematyczne. Ukazane zostały instytucje
z zakresu Prawa ochrony środowiska (m.in. tworzenie obszarów cichych, obszarów ograniczonego użytkowania
i stref przemysłowych), z zakresu ustawy o ochronie przyrody (m.in. formy ochrony przyrody oraz restrykcje
dotyczące usuwania drzew i krzewów) oraz z zakresu Prawa wodnego (m.in. warunki korzystania z wód, strefy
ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych), a także możliwości uzyskiwania
rekompensat z tytułu powyższych ograniczeń. Powyższa analiza pozwoliła wyciągnąć wnioski co do zakresu
ochrony właścicieli przed ingerencją państwa powodowaną troską o środowisko naturalne.
Słowa kluczowe: Środowisko, własność, nieruchomości.

Wstęp
We współczesnym świecie coraz większą wagę przywiązuje się do stanu środowiska
przyrodniczego i podejmuje się starania, aby wszelkie podejmowane przez człowieka działania
miały na względzie dobro natury. Ma to odzwierciedlenie również w aktach prawnych, które
nakładają na właścicieli nieruchomości ograniczenia czyniące zadość trosce o dobro wspólne,
jakim jest wysoka jakość środowiska, w którym żyjemy. W niniejszej pracy poruszone zostaną
kwestie związane z ingerencją państwa w prawo własności i inne prawa majątkowe związane
z nieruchomościami – ze względu na ochronę środowiska. Analiza pozwoli odpowiedzieć na
pytanie, jak dalece prawodawca dopuszcza się ograniczenia tych uprawnień oraz czy taka
ingerencja przewiduje jednocześnie stosowne rekompensaty.
Obszar badawczy obejmuje w głównej mierze tematykę z zakresu prawa
administracyjnego. Metodą przyjętą w niniejszej pracy będzie przede wszystkim analiza
tekstów prawnych (źródeł prawa) i prawniczych (opracowań tematycznych), a także posiłkowo
materiałów specjalistycznych z zakresu nieruchomości, w tym materiałów internetowych.
Posłużono się także danymi statystycznymi odnośnie do liczby form ochrony przyrody,
zawartymi na stronie http://crfop.gdos.gov.pl.
Przedstawione zostaną szczegółowe rozwiązania ustawowe w wybranych aktach
normatywnych, dotyczące konkretnych ograniczeń, jakie ze względów środowiskowych
nakładane są właścicieli nieruchomości. Omówione zostaną instytucje prawne z zakresu Prawa
ochrony środowiska (m.in. tworzenie obszarów cichych, obszarów ograniczonego użytkowania
i stref przemysłowych), z zakresu ustawy o ochronie przyrody (m.in. formy ochrony przyrody
oraz restrykcje dotyczące usuwania drzew i krzewów) oraz z zakresu Prawa wodnego
(m.in. warunki korzystania z wód, strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników
wód śródlądowych). Ponadto omówione zostaną kwestie rekompensat za opisane wyżej
ograniczenia uprawnień. Zasygnalizowane będą też niektóre zagadnienia związane
z szacowaniem wartości odszkodowań.
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Magister prawa, Uniwersytet Warszawski.
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Ograniczenia w świetle ustawy Prawo ochrony środowiska
Ograniczenia prawa własności nieruchomości wynikające z ochrony środowiska obejmują
przede wszystkim regulacje z zakresu prawa administracyjnego, którego stosowanie leży
w gestii organów administracji80. Wśród kluczowych ustaw jest z pewnością Prawo ochrony
środowiska81, której art. 3 pkt 50 definiuje jedną z podstawowych zasad rozwojowych kraju
(wskazaną również w art. 5 polskiej Konstytucji) – zasadę zrównoważonego rozwoju. Jest 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”.
Tłem dla uregulowań Prawa ochrony środowiska jest ustawa o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym82. Przyjmuje się bowiem powszechnie w doktrynie,
że zrównoważony rozwój wymaga zachowania ładu przestrzennego i bez dbałości o niego nie
może zaistnieć83. Ład przestrzenny – jak wskazuje art. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym – jest takim ukształtowaniem przestrzeni, które „tworzy
harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania
i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz
kompozycyjno-estetyczne”. Komponentem zasady zrównoważonego rozwoju są zatem
uwarunkowania i wymagania środowiskowe, uwzględniane w ładzie przestrzennym.
Art. 71 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska mówi wprost o tym, że zrównoważony
rozwój i ochrona środowiska stanowią podstawę do sporządzania dokumentów planistycznych.
W dokumentach tych, zgodnie z przepisami ustawy, ustala się warunki utrzymania równowagi
przyrodniczej i racjonalnej gospodarki zasobami środowiska, rozwiązania niezbędne do
zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń (oraz do zapewnienia ochrony przed istniejącymi
zanieczyszczeniami) oraz do przywracania środowiska do właściwego stanu, warunki realizacji
przedsięwzięć, umożliwiające uzyskanie optymalnych efektów w zakresie ochrony środowiska,
warunki umożliwiające zachowanie walorów krajobrazowych terenu. Wszystkie te cele
możliwe są do zrealizowania jedynie kosztem ograniczenia praw własności nieruchomości
leżących na terenach objętych danymi dokumentami planistycznymi, w szczególności
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, a także w drodze decyzji ustalającej
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. Przesłanka ochrony środowiska powinna
bowiem być uwzględniana nie tylko w procesie planowania przestrzennego, ale również na
etapie realizacji danego planu84.
Kluczowym przepisem jest w tym kontekście art. 130 ustawy Prawo ochrony środowiska,
w którym wskazano, że ograniczenie korzystania z własności nieruchomości ze względu na
ochronę zasobów środowiska może nastąpić tylko w trzech sytuacjach, w trybie trzech różnych
ustaw. W zamkniętym katalogu określonym w art. 130 wymienione są następujące możliwości:
ograniczenie wskutek poddania ochronie obszarów lub obiektów na podstawie przepisów
A. Lipiński, Prawne podstawy ochrony środowiska, Kraków 2002, s. 22 i nast.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018 poz. 799).
82
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2017 poz. 1073).
83
W.M. Gaczek, Zarządzanie w gospodarce przestrzennej, Bydgoszcz-Poznań 2003, s. 81.
84
B. Rakoczy, Ograniczenie praw i wolności jednostki ze względu na ochronę środowiska w Konstytucji
Rzeczpospolitej Polskiej, Toruń 2006, s. 286.
80
81
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ustawy o ochronie przyrody, poprzez wyznaczenie obszarów cichych w aglomeracji oraz
obszarów cichych poza aglomeracją, a także w wyniku realizacji zapisów ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do 2018 r. w przepisie tym wymienione było też Prawo wodne, jednak wprowadzenie
nowej ustawy, która weszła w życie 1 stycznia 2018 r. spowodowało uchylenie tej przesłanki
ograniczenia korzystania z własności nieruchomości. Nie oznacza to wszakże, że przepisy
ustawy Prawo wodne nie zawierają żadnych regulacji z zakresu ochrony środowiska,
które mogłyby ingerować w uprawnienia właścicieli nieruchomości. Regulacje takie są
przewidziane w tej ustawie, a szczególnym narzędziem organów państwa mogącym mieć
wpływ na prawa i wolności jednostek są plany gospodarowania wodami. Ich ustalenia
wprowadza się do aktów z zakresu planowania przestrzennego (do czego zobowiązuje art. 326
ustawy Prawo wodne), co powoduje określone ograniczenia praw, w tym prawa własności.
Tryb i zasady zgłaszania roszczeń związanych z tymi ograniczeniami nie są jednak
uregulowane w ustawie środowiskowej, lecz stosuje się w tym zakresie szczegółową regulację
zawartą w Prawie wodnym.
Prawo wodne jest też wymienione w art. 73 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska jako
jedna z głównych ustaw, która może rodzić ograniczenia niezbędne do uwzględnienia
w dokumentach planistycznych. Według tego przepisu, w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego oraz w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu uwzględnia się w szczególności ograniczenia wynikające z utworzenia form ochrony
przyrody określonych w ustawie o ochronie przyrody, ustanowienia obszarów ograniczonego
użytkowania lub stref przemysłowych, wyznaczenia obszarów cichych w aglomeracji oraz
obszarów cichych poza aglomeracją oraz ustalenia „warunków korzystania z wód regionu
wodnego i zlewni oraz ustanowienia stref ochronnych ujęć wód, a także obszarów ochronnych
zbiorników wód śródlądowych” w trybie ustawy Prawo wodne. Jest to zatem katalog szerszy
niż wymieniony w art. 130, ponieważ uwzględniający dodatkowo Prawo wodne oraz
ustanawianie obszarów ograniczonego użytkowania lub stref przemysłowych. Dwa ostatnie
rodzaje obszarów uregulowane są wszakże również w ustawie Prawo ochrony środowiska,
w dziale IX „Ograniczanie sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną
środowiska”.
Tworzenie obszarów cichych, o których mowa w punkcie 3 art. 130 ust 1 oraz punkcie
2a art. 73 ustawy Prawo ochrony środowiska, następuje w trybie 118b tej ustawy. Przepis ten
mówi, że zarówno obszary ciche w aglomeracji, jak i obszary ciche poza aglomeracją
wyznaczyć może rada powiatu w drodze uchwały. Treść takiej uchwały uwzględnia szczególne
potrzeby ochrony przed hałasem tych obszarów i zapewnia utrzymania poziomu hałasu co
najmniej na istniejącym poziomie poprzez wskazanie niezbędnych wymagań służących temu
celowi. Projekt uchwały wprowadzającej obszary ciche podlega uzgodnieniu z właściwym
miejscowo wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta w terminie 30 dni, pod rygorem
uznania braku zastrzeżeń w razie niezajęcia przez organ stanowiska w tym terminie.
Tryb ustanawiania obszarów ograniczonego użytkowania oraz stref przemysłowych
przewidziany jest w art. 135-136 oraz 136a-136d ustawy. Na poziomie ustawowym nie
zdefiniowano obszaru ograniczonego użytkowania, ale zgodnie z poglądem prezentowanym
w doktrynie można przyjąć, że jest to obszar objęty ograniczeniami w sposobie korzystania
z nieruchomości, „wprowadzonymi w drodze przepisów prawa miejscowego ze względu
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na wymagania ochrony zasobów środowiska85”, zwłaszcza ze względu na przekroczenie
dopuszczalnych norm immisyjnych i związanego z tym szkodliwego oddziaływania
na otoczenie86. Spojrzenie to potwierdza orzecznictwo sądów administracyjnych – w wyroku
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach87 wskazano, że obszar ograniczonego
użytkowania „w zasadzie jest wyznaczany dla obszaru na którym doszło do przekroczenia
określonych norm” i nie jest tożsamy z obszarem oddziaływania obiektu w rozumieniu ustawy
Prawo budowlane88, w którym „uciążliwości związane z przedsięwzięciem mieszczą się
w granicach norm określonych przez przepisy prawa lub wydane na ich podstawie decyzje”.
Zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska obszar ograniczonego
użytkowania tworzony jest na mocy aktów prawa miejscowego: uchwały rady powiatu lub
(w przypadkach określonych w art. 135 ust. 2) uchwały sejmiku województwa. Powoływany
jest dla obiektów takich jak oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów komunalnych,
kompostownie, trasy komunikacyjne, lotniska, linie i stacje elektroenergetyczne oraz instalacje
radiowe. Przesłanką do jego utworzenia jest fakt, że „mimo zastosowania dostępnych
rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane
standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu”. Ograniczenia
w zakresie przeznaczenia terenu, wymagania techniczne dotyczące budynków oraz sposób
korzystania z terenów wynikające z istnienia takiego obszaru określane są w uchwale
powołującej dany obszar. Najczęściej polegają one na zakazie przeznaczenia nowych terenów
pod budowę szpitali, domów opieki społecznej i budynków związanych ze stałym lub
czasowym pobytem dzieci i młodzieży oraz pod strefy ochronne „A” uzdrowisk, zakazie
budowy domów jednorodzinnych czy zmiany funkcji budynków, a także na wymogu
zapewnienia odpowiedniej izolacyjności akustycznej ścian w nowoprojektowanych
budynkach89.
Ustanowienie strefy przemysłowej wiąże się z jeszcze dalej idącym przekroczeniem norm
szkodliwego oddziaływania na otoczenie. Strefy takie mogą być tworzone mocą uchwały
sejmiku województwa, jeżeli spełnione zostaną – zgodnie z art. 136a ustawy Prawo ochrony
środowiska – cztery przesłanki. Po pierwsze, dotyczyć to może obszarów, które w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego określone są jako tereny przeznaczone do działalności
produkcyjnej, składowania oraz magazynowania. Po drugie, obszary te równocześnie
są zgodnie z tym przeznaczeniem użytkowane. Po trzecie – podobnie jak w przypadku
obszarów ograniczonego użytkowania – mimo zastosowania dostępnych środków standardy
jakości środowiska nie mogą być zachowane. Po czwarte – przekroczenie standardów jakości
środowiska nie powoduje zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi.
W uchwale sejmiku – uzgodnionej na etapie projektowania z państwowym wojewódzkim
inspektorem sanitarnym oraz regionalnym dyrektorem ochrony środowiska – wskazuje się,
J. Rotko, Komentarz do ustawy – Prawo ochrony środowiska – ochrona zasobów środowiska, tyt. II, Wrocław
2002, s. 144.
86
K. Gruszecki, Komentarz do ustawy – Prawo ochrony środowiska, Warszawa 2011, s. 170.
87
Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 20 marca 2008 r., sygn. akt II SA/Gl 348/07,
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/08472A040D [dostęp: 24.08.2018].
88
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202).
89
B. Czajka-Marchlewicz, Za ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania należy się rekompensata,
https://www.prawo.pl/biznes/za-ustanowienie-obszaru-ograniczonego-uzytkowania-nalezy-sie-rekompensata,
148695.html [dostęp: 24.08.2018].
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jakiego rodzaju działalność dopuszczalna jest na terenie strefy przemysłowej z uwagi
na możliwość występowania przekroczeń standardów jakości środowiska lub dopuszczalnych
w ustawie poziomów substancji obecnych w powietrzu. Utworzenie takiej strefy nastąpić może
tylko „na wniosek władającego powierzchnią ziemi, na terenach, które mają być objęte strefą
przemysłową” (art. 136c). Przez władającego powierzchnią ziemi, zgodnie z definicją legalną
zawartą w art. 3 pkt 44, rozumie się „właściciela nieruchomości, a jeżeli w ewidencji gruntów
i budynków prowadzonej na podstawie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne ujawniono
inny podmiot władający gruntem – podmiot ujawniony jako władający”. Wniosek taki musi
obowiązkowo zawierać jako załącznik zgody wszystkich władających powierzchnią ziemi na
obszarze proponowanej strefy na objęcie ich obszarem o takim statusie. Zgody takie muszą
mieć formę pisemną i bezwarunkowy charakter, to jest nie mogą zawierać żadnych
zastrzeżeń90. Wydanie takiej zgody co do zasady wyłącza możliwość dochodzenia roszczenia
o odszkodowanie lub wykup nieruchomości z tytułu ograniczenia sposobu korzystania
z nieruchomości.
Ograniczenia w świetle Ustawy o ochronie przyrody
Do ustawy o ochronie przyrody odsyła art. 81 ust. 1 i 4 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska,
wskazując, że ochrona zasobów środowiska realizowana jest na podstawie nie tylko tej ustawy,
ale też przepisów szczególnych. Notabene odesłanie to interpretowane jest w literaturze jako
przesłanka przemawiająca za tym, że zasady związane z ochroną zasobów środowiskowych
sformułowane w ustawie Prawo ochrony środowiska obowiązują w całym systemie prawnym
ochrony środowiska, także uregulowanym w innych ustawach (z wyjątkiem tych, gdzie
znalazło się wyraźne wyłączenie tych zasad)91.
Ochrona przyrody – jak mówi art. 2 ustawy – polega na zachowaniu, zrównoważonym
użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody. Samo pojęcie przyrody
nie posiada swojej definicji ustawowej, jest natomiast wyjaśnione pojęcie „środowiska
przyrodniczego”, które oznacza – zgodnie z art. 5 pkt 20 ustawy – „krajobraz wraz z tworami
przyrody nieożywionej oraz naturalnymi i przekształconymi siedliskami przyrodniczymi
z występującymi na nich roślinami, zwierzętami i grzybami”. Warto zauważyć, że jest to zakres
węższy niż obejmuje pojęcie środowiska. Środowisko będące przedmiotem ochrony na
podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, rozumiane jest – zgodnie z art. 3 pkt 39)
tej ustawy – jako „ogół elementów przyrodniczych, w tym także przekształconych w wyniku
działalności człowieka, a w szczególności powierzchnię ziemi, kopaliny, wody, powietrze,
krajobraz, klimat oraz pozostałe elementy różnorodności biologicznej, a także wzajemne
oddziaływanie pomiędzy tymi elementami”. Jest więc środowisko kategorią zbiorczą,
w odróżnieniu od przyrody, wyraźnie traktowanej przez ustawodawcę jako jeden z elementów
środowiska92.
Ograniczenia prawa własności nieruchomości mające swoją podstawę w ustawie
o ochronie przyrody to przede wszystkim zakazy i nakazy związane z ustanowieniem form
Z. Bukowski, Podstawy prawne tworzenia oraz kwalifikacja prawna stref przemysłowych, „Studia z zakresu
prawa, administracji i zarządzania UKW”, t. 2/2012, s. 16.
91
J. Boć, E. Samborska-Boć, Zasady ogólne w ustawie z 2001 r. Prawo ochrony środowiska, [w:] J. Boć (red.),
Ochrona środowiska, Wrocław 2002, s. 141.
92
J. Ciechanowicz-McLean, Prawo ochrony przyrody w systemie prawnym ochrony środowiska, „Ochrona
Środowiska – Prawo i Polityka”, nr 5(47)/2007, s. 22.
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ochrony przyrody uregulowanych w rozdziale drugim ustawy, a ponadto reguły usuwania
drzew lub krzewów z nieruchomości. Wśród prawnych form ochrony przyrody w Polsce
wskazanych w ustawie o ochronie przyrody wymienić można: park narodowy (w całej Polsce:
23), rezerwat przyrody (w całej Polsce: 1499), park krajobrazowy (w całej Polsce: 122), obszar
chronionego krajobrazu (w całej Polsce: 405), obszar Natura 2000 (w całej Polsce: 994),
pomnik przyrody (w całej Polsce ponad 31 tys. tworów różnego rodzaju), stanowisko
dokumentacyjne (w całej Polsce: 177), użytek ekologiczny (w całej Polsce: 7633),
zespół przyrodniczo-krajobrazowy (w całej Polsce: 262)93, a także ochronę gatunkowa roślin,
zwierząt i grzybów. Wśród powyższych form najwyższym stopniem ochrony – a co za tym
idzie, największym stopniem ingerencji w prawo własności – charakteryzują się obszary
należące do parków narodowych i rezerwatów.
Park narodowy jest to – jak mówi art. 8 ust. 1 – obszar wyróżniający się szczególnymi
wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi,
na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe. Jest to jedna
z największych obszarowo form ochrony, obejmująca teren o powierzchni nie mniejszej niż
1000 ha. Ustawa nie mówi wprost, w jakiej formie następuje utworzenie parku narodowego,
lecz lektura przepisów (np. art. 10 ust. 3: „Z dniem wejścia w życie ustawy o utworzeniu parku
narodowego…”) pozwala wnioskować, że następuje w drodze ustawy. Określenie i zmiana
granic parku następuje natomiast w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, po uzgodnieniu
z organami uchwałodawczymi jednostek samorządu terytorialnego, na których obszarze
planowane są powyższe zmiany. Na obszarach graniczących z parkiem wyznacza się jego
otulinę.
Park narodowy, będący osobą prawną, nabywa ex lege z chwilą jego utworzenia prawo
użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa położonych w jego obrębie
i służących realizacji jego celów oraz prawo własności położonych na tych nieruchomościach
budynków, innych urządzeń i lokali. Nabycie tych praw potwierdza właściwy wojewoda
w trybie decyzji, która stanowi podstawę do dokonywania wpisów w księgach wieczystych
i ewidencji gruntów i budynków. Nabycie praw przez park narodowy nie może naruszać praw
osób trzecich. Zastrzeżono, jednakże dla parku prawo pierwokupu nieruchomości położonych
w jego granicach na rzecz Skarbu Państwa, wykonywane w formie aktu notarialnego, po cenie
ustalonej między stronami w umowie sprzedaży. Gdy cena rażąco odbiega od wartości
rynkowej, dyrektor parku narodowego może zwrócić się o jej ustalenie do sądu, który dokonuje
tego przy zastosowaniu sposobów wskazanych w ustawie o gospodarce nieruchomościami,
czyli w drodze określenia wartości przez rzeczoznawcę majątkowego. W przypadku wykonania
prawa pierwokupu, nabytą przez Skarb Państwa nieruchomość oddaje się parkowi narodowemu
na wniosek jego dyrektora w użytkowanie wieczyste.
Rezerwat przyrody jest to teren obejmujący – zgodnie z art. 13 ust. 1 – „obszary
zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska
przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory
i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami
przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi”. Na terenach
Dane pozyskane ze strony Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody: cfrop.gdos.gov.pl [dostęp:
24.08.2018].
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graniczących z rezerwatem można – ale nie jest to konieczne, jak w przypadku parku
narodowego – wyznaczyć jego otulinę. Utworzenie rezerwatu (a także zmiana jego obszaru lub
celów ochrony) następuje w drodze będącego aktem prawa miejscowego zarządzenia
regionalnego dyrektora ochrony środowiska.
W parkach narodowych i rezerwatach wprowadza się obligatoryjnie zakazy
wykonywania czynności zawartych w katalogu z art. 15, m.in. wznoszenia bądź przebudowy
obiektów budowlanych i urządzeń technicznych innych niż służące celom parku lub rezerwatu,
„użytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczania i dokonywania zmian
obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów i składników przyrody”,
pozyskiwania skał (w tym torfu), oraz skamieniałości, niszczenia gleby, zmiany przeznaczenia
i użytkowania gruntów, ruchu pieszego czy ruchu pojazdów, wykonywania prac ziemnych
trwale zniekształcających rzeźbę terenu oraz wielu innych czynności związanych
z korzystaniem z nieruchomości. Odstępstwa od powyższych zakazów może wprowadzić w
przypadku parku narodowego – minister właściwy do spraw środowiska, po zasięgnięciu opinii
dyrektora parku oraz w przypadku rezerwatu przyrody – Generalny Dyrektor Ochrony
Środowiska, po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska (w niektórych
przypadkach dotyczących rezerwatu RDOŚ może też taką decyzję podjąć samodzielnie).
Inną formą ochrony przyrody uregulowaną w ustawie jest park krajobrazowy. Jest to
– zgodnie z art. 16 – „obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne
i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości
w warunkach zrównoważonego rozwoju”. Tereny graniczące z parkiem krajobrazowym mogą
być, podobnie jak w przypadku rezerwatu, objęte otuliną. Utworzenie parku krajobrazowego
lub zmiana jego granic następuje w drodze uchwały sejmiku województwa, uzgodnionej na
etapie projektowania z właściwymi miejscowo radą gminy i RDOŚ. W uchwale wskazuje się
też zakazy wybrane spośród katalogu określonego w art. 17 ust. 1 (nie mające zatem
obligatoryjnego charakteru). Jednymi z ograniczeń są zakazy realizacji przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (w rozumieniu w ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku94), likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych
i nadwodnych, pozyskiwania dla celów gospodarczych skał czy skamieniałości, wykonywania
prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, budowania nowych obiektów
budowlanych w odległości mniejszej niż 100 m od zbiorników wodnych. Część zakazów może
wprowadzać także – przyjmowany w formie uchwały sejmiku województwa – plan ochrony
dla parku krajobrazowego, w tym zakresie stanowiący akt prawa miejscowego. Warto też
nadmienić, że grunty rolne i leśne pozostawia się na obszarze parku krajobrazowego
w gospodarczym wykorzystaniu.
Ustawa o ochronie przyrody wprowadza też instrument pod nazwą obszaru chronionego
krajobrazu. Według definicji zawartej w art. 23 obejmuje on „tereny chronione ze względu na
wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na
możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją
korytarzy ekologicznych”. Obszary takie tworzy się i zmienia ich granice na mocy uchwały
sejmiku województwa (uzgodnionej z radą gminy i RDOŚ), w której określa się m.in. wybrane
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2017 poz. 1405).
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zakazy spośród określonych w katalogu z art. 24 ust. 1, w znacznej mierze zbieżnym
z katalogiem zakazów dotyczących parku krajobrazowego. Pewnym specyficznym
ograniczeniem nakładanym na właścicieli nieruchomości znajdujących się w obrębie tego
obszaru jest obowiązek dostosowania obiektów budowlanych naruszających przepisy
regulujące obszar chronionego krajobrazu. Na wniosek właściciela obiektu o cechach rażąco
niezgodnych z przepisami, samorząd województwa może pokryć koszty dostosowania tego
obiektu.
Do ustawy wprowadzono też regulacje dotyczące obszarów Natura 2000, związane
z wdrożeniem do polskiego systemu prawnego założeń unijnej dyrektywy tzw. siedliskowej95
i ptasiej96. Obszary Natura 2000 mogą obejmować obszary specjalnej ochrony ptaków,
specjalne obszary ochrony siedlisk i obszary mające znaczenie dla Wspólnoty. Nie ma
przeszkód, aby taki obszar obejmował całość lub część terenów objętych innymi określonymi
w ustawie formami ochrony przyrody. Wyznaczenie obszarów Natura 2000 czy modyfikacja
ich granic następuje wskutek rozporządzenia ministra właściwego do spraw środowiska,
w porozumieniu z innymi wskazanymi w przepisie ministrami. Obszary mające znaczenie
dla Wspólnoty to specjalne obszary ochrony siedlisk, które Komisja Europejska zatwierdziła
na wniosek ministra jako posiadające taką rangę.
Na obszarach Natura 2000 zabrania się podejmowania działań mogących znacząco
negatywnie oddziaływać na ich cele ochrony, w tym „pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych
lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000
lub wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura
2000, lub pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi
obszarami”. Ograniczenia te są ujęte dość ogólnie, ale swoje uszczegółowienie znajdują
w planach ochrony dla obszarów Natura 2000. Od powyższych założeń można odstąpić
w sytuacjach opisanych w art. 34, pod warunkiem, jednakże dokonania stosownej kompensacji
przyrodniczej.
Koszty związane z funkcjonowaniem obszarów Natura 2000 finansowane są ze środków
Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy
ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Warto też podkreślić, że na obszarach Natura 2000
nie ogranicza się działalności związanej z utrzymaniem urządzeń i obiektów służących
bezpieczeństwu przeciwpowodziowemu oraz działalności gospodarczej, rolnej, leśnej,
łowieckiej i rybackiej, a także amatorskiego połowu ryb – o ile nie oddziałują one znacząco
negatywnie na cele ochrony obszaru Natura 2000 oraz nie są sprzeczne z innymi formami
ochrony przyrody na danym obszarze.
Ustawa przewiduje też powołanie pomników przyrody – którymi są pojedyncze twory
przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej,
naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej, wyróżniające się wśród innych tworów
indywidualnymi cechami; stanowisk dokumentacyjnych – które stanowią ważne pod względem
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Dyrektywa Rady z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory
(92/43/EWG), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A31992L0043 [dostęp: 24.08.
2018].
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Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa
(2009/147/WE), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32009L0147 [dostęp: 24.08.
2018].
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naukowym i dydaktycznym miejsca gdzie znajdują się np. formacje geologiczne,
nagromadzenia skamieniałości lub tworów mineralnych, jaskinie czy kopalne szczątki roślin
lub zwierząt; użytków ekologicznych – obejmujących pozostałości ekosystemów mających
znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej; zespołów przyrodniczo-krajobrazowych
– w których chroni się fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące na ochronę
ze względu na ich walory widokowe lub estetyczne. Powyższe formy ochrony ustanawiane są
w drodze uchwały rady gminy, po uzgodnieniu z RDOŚ. W uchwale tej ustala się też zakazy
właściwe dla danego obiektu czy obszaru – spośród wymienionych w art. 45 ustawy, np. zakaz
niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru, wykonywania prac ziemnych
trwale zniekształcających rzeźbę terenu, likwidowania, zasypywania i przekształcania
naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych, zmiany sposobu
użytkowania ziemi, umieszczania tablic reklamowych.
Pewne ograniczenia dla właścicieli nieruchomości mogą też wiązać się z ochroną
gatunkową organizmów żywych, zwłaszcza wtedy, gdy obejmuje ich siedliska i ostoje – dla
potrzeb których wprowadza się strefy ochrony. Zakazy związane z organizmami objętymi
ochroną gatunkową określone są w art. 51-52 ustawy i obejmują m.in. zakazy naruszania
siedlisk lub ostoi, dokonywania zmian stosunków wodnych, stosowania środków chemicznych,
niszczenia ściółki leśnej lub niszczenia gleby w ostojach, niszczenia, usuwania lub uszkadzania
gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk lub innych schronień. Mogą być
wszakże wprowadzane pewne odstępstwa od powyższych zakazów, ze względu m.in. na
czynności niezbędne dla prowadzenia racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej,
usuwanie roślin czy grzybów niszczących materiały lub obiekty budowlane, zapobieganie
poważnym szkodom w odniesieniu do upraw rolnych, inwentarza żywego, lasów, rybostanu,
wody lub innych rodzajów mienia.
Istotne są też regulacje dotyczące reguł usuwania drzew i krzewów z nieruchomości,
uregulowane w rozdziale trzecim ustawy. Co do zasady, do usunięcia drzewa lub krzewu
niezbędne jest uzyskanie zezwolenia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, a w przypadku
znajdowania się drzewa lub krzewu na obszarze nieruchomości lub jej części wpisanej do
rejestru zabytków – wojewódzkiego konserwatora zabytków. Posiadacz nieruchomości
(za zgodą jej właściciela) lub właściciel urządzeń przedsiębiorstwa lub zakładu (w przypadku,
gdy drzewo lub krzew zagraża funkcjonowaniu tych urządzeń) zobowiązany jest w celu
uzyskania takiego zezwolenia złożyć wniosek do tego organu, zawierający m.in. szczegółowe
dane drzewa lub krzewu wskazane w art. 83b ustawy. Organ dokonuje oględzin celem
sprawdzenia, czy wniosek nie dotyczy gatunków chronionych – w takim przypadku zawiesza
postępowanie aż do przedstawienia zezwolenia na czynności podlegające zakazom wobec tych
gatunków. Wydanie zezwolenia przez organ może być uzależnione od wykonania nasadzeń
zastępczych lub przesadzenia drzewa lub krzewu. Z jego usunięciem wiążą się też opłaty
uregulowane w art. 84-85 ustawy, których wysokość uzależniona jest od wielkości drzewa lub
powierzchni zajmowanej przez krzewy (ale nie może przekraczać 500 zł za drzewo i 200 zł za
krzew). W przypadku usunięcia drzew lub krzewów bez zezwolenia lub bez zgody właściciela
nieruchomości wójt, burmistrz lub prezydent miasta może też wymierzyć administracyjną karę
pieniężną.
Powyższe zasady wyłączone są w przypadku drzew lub krzewów należących do kategorii
wskazanych w art. 83f ust. 1, obejmujących m.in. drzewa i krzewy owocowe,
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nie przekraczające wskazanych w ustawie rozmiarów, usuwane celem przywrócenia gruntów
do użytkowania rolniczego, należące do gatunków obcych. Znajduje się też tu wyjątek
dotyczący drzew lub krzewów rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób
fizycznych, które są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
W przypadku zamiaru usunięcia drzewa przekraczającego określone w przepisie art. 83f ust. 4
wymiary, właściciel nieruchomości zobowiązany jest jedynie do zgłoszenia swej woli
(w przewidzianym ustawowo zakresie) organowi właściwemu do wydawania zezwoleń na
usunięcia drzew lub krzewów. Organ ten dokonuje w ciągu 21 dni oględzin przedmiotowego
drzewa i jeśli w ciągu 14 dni od ich dokonania nie wniesie sprzeciwu lub wyda zaświadczenie
o braku sprzeciwu, można drzewo usunąć. Sprzeciw może zostać zgłoszony wyłącznie
w przypadkach określonych w art. 83f ust. 14-15, m.in. jest to możliwe, gdy drzewo spełnia
kryteria pomnika przyrody, a jest to konieczne, jeśli właściciel mimo wezwania nie uzupełni
w terminie wymaganego zgłoszenia. Jeżeli właściciel nieruchomości, skorzystawszy z tego
wyłączenia, w ciągu 5 lat od dokonanych oględzin wystąpi o pozwolenie na budowę w tej części
nieruchomości, w której rosło usunięte drzewo, a budowa będzie związana z prowadzeniem
działalności gospodarczej – również jest zobowiązany do opłat za usunięcie drzewa.
Ograniczenia w świetle ustawy Prawo wodne
Jak wspomniano wyżej, przepisy ustawy Prawo wodne nie zostały wskazane jako przesłanki
ograniczenia korzystania z własności nieruchomości w art. 130 ust. 1 ustawy Prawo ochrony
środowiska. Przyczyn takiej decyzji ustawodawcy można upatrywać w tym, że nie wszystkie
ograniczenia nieruchomości wprowadzane na mocy ustawy Prawo wodne mają podłoże
środowiskowe. Ograniczenia własności nieruchomości mogą jednak wynikać między innymi
z uwzględnienia w aktach prawa miejscowego ustaleń planów gospodarowania wodami
(przyjmowanych jako rozporządzenia Rady Ministrów zgodnie z art. 315 i nast. ustawy)
w szczególności w zakresie warunków korzystania z wód regionu wodnego i zlewni, a także
z ustanowienia stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód
śródlądowych, co mieści się w kategorii celów środowiskowych.
Warunki korzystania z wód regionu wodnego i zlewni przyjmowane były na mocy
poprzedniej ustawy Prawo wodne z 2001 r. (dawne art. 115 i 116) jako akty prawa miejscowego
przez dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej, po uzgodnieniu z Prezesem
Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Uwzględniając ustalenia planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza warunki korzystania z wód określały szczegółowe wymagania w
zakresie stanu wód, wynikające z przyjętych celów środowiskowych, priorytety w zaspokajaniu
potrzeb wodnych. Wprowadzały także niezbędne z punktów widzenia celów środowiskowych
ograniczenia w korzystaniu z wód, obciążające władających nieruchomościami – zwłaszcza
dotyczące poboru wód powierzchniowych lub podziemnych, wprowadzania ścieków do wód
lub do ziemi, wprowadzania substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego do
wód, do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych oraz wykonywania nowych urządzeń wodnych.
Obecnie funkcjonujące warunki korzystania z wód – na mocy art. 565 ust. 3 nowej ustawy
Prawo wodne – zachowują moc nie dłużej niż do dnia 22 grudnia 2021 r.
Strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych regulują art.
120 i następne nowej ustawy Prawo wodne. Zgodnie z art. 121-138, strefy ochronne ujęć wód
powołuje się celem zapewnienia jakości wody i wydajności poboru w miejscu jej ujęcia.
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Strefa obejmuje zawsze teren ochrony bezpośredniej, a w niektórych przypadkach również
teren ochrony pośredniej. Powołanie strefy może nastąpić z urzędu (w przypadku, gdy dotyczy
tylko terenu ochrony bezpośredniej oraz gdy z analizy ryzyka – opracowywanej
z uwzględnieniem czynników wpływających negatywnie na jakość wody – wynika potrzeba
ustanowienia zarówno terenu ochrony bezpośredniej, jak i pośredniej) lub na wniosek
właściciela gruntu, na którym znajduje się dane ujęcie wody (jeżeli obejmuje teren ochrony
pośredniej, a nie występuje przesłanka, o której mowa wyżej). Organem odpowiedzialnym
za tworzenie stref ochronnych jest w przypadku strefy obejmującej wyłącznie teren ochrony
bezpośredniej – właściwy organ Wód Polskich (dokonujący ich ustanowienia w drodze
decyzji), a w przypadku obejmowania terenu ochrony bezpośredniej i pośredniej – wojewoda
(powołujący je w drodze aktu prawa miejscowego, uzgodnionego na etapie projektowania
z Wodami Polskimi).
W strefie ochronnej obowiązują wskazane w ustawie nakazy, zakazy i ograniczenia w zakresie
użytkowania gruntów i korzystania z wód – obligatoryjny jest m.in. nakaz zagospodarowania
terenu ochrony bezpośredniej zielenią czy jego ogrodzenia, fakultatywne zaś są nakazy
dotyczące terenu ochrony pośredniej dotyczące robót lub czynności zmniejszających
przydatność ujmowanej wody lub wydajności ujęcia. Na terenie ochrony bezpośredniej
z założenia nie jest dopuszczalne użytkowanie gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją
ujęcia wody. Strefę ochronną ustanawia się na koszt właściciela ujęcia wody (co oznacza m.in.
obowiązek wytyczenia granic i ogrodzenia terenu).
Obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych uregulowane są w art. 139-141 ustawy.
Według ustawowej definicji są to „obszary, na których obowiązują zakazy oraz ograniczenia
w zakresie użytkowania gruntów lub korzystania z wód, w celu ochrony zasobów tych wód
przed degradacją”. Owe zakazy i ograniczenia obejmują czynności mogące spowodować trwałe
zanieczyszczenie gruntów lub wód. Spośród ich katalogu wskazanego w art. 140 organ
powołujący dany obszar ochronny (którym jest wojewoda działający w drodze aktu prawa
miejscowego, na wniosek Wód Polskich) uwzględnia wybrane na podstawie propozycji
przedstawionej przez wnioskodawcę.
Innym ograniczeniem własności nieruchomości wynikającym z przepisów tej ustawy jest
prawo pierwokupu, przysługujące Skarbowi Państwa w przypadku sprzedaży gruntów pod
śródlądowymi wodami stojącymi. Prawo to – zgodnie z art. 217 ust. 13 wykonuje starosta w
porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej. Wykup gruntu następuje
po cenie ustalonej między stronami w umowie sprzedaży, w formie aktu notarialnego.
Na tle tego przepisu powstały wątpliwości interpretacyjne związane z rozumieniem pojęcia
„gruntu pod śródlądowymi wodami stojącymi”. Według art. 23 ustawy śródlądowym wodami
stojącymi są bowiem „wody śródlądowe w jeziorach oraz innych naturalnych zbiornikach
wodnych niezwiązanych bezpośrednio, w sposób naturalny, z powierzchniowymi
śródlądowymi wodami płynącymi”, ale przepisy ich dotyczące stosuje się także do „wód
znajdujących się w zagłębieniach terenu powstałych w wyniku działalności człowieka,
niebędących stawami”. Przy pewnej interpretacji można by uznać, że prawo pierwokupu
dotyczy także działek z oczkami wodnymi czy basenami.
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Wątpliwości postanowiło przeciąć Ministerstwo Środowiska, publikując opinię97,
zgodnie z którą definiując to pojęcie należy brać pod uwagę regulację zawartą w prawie
geodezyjnym i kartograficznym98 oraz oznaczenia w ewidencji gruntów. Chodzi zatem o wody
śródlądowe określone w art. 23 ustawy Prawo wodne i znajdujące się pod nimi grunty,
oznaczone
w ewidencji gruntów symbolem ws. Podkreślono jednak, że prawo pierwokupu dotyczy
sprzedaży tylko tych gruntów, które – w trybie art. 217, regulującego zbywanie gruntów pod
śródlądowymi wodami stojącymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa – zostały nabyte od
Skarbu Państwa po dniu wejścia w życie ustawy. Dodatkowo wskazano, że prawo to nie odnosi
się do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego tych gruntów.
Odszkodowania z tytułu ograniczenia własności nieruchomości ze względów
środowiskowych
Zmiana dotychczasowego sposobu korzystania z nieruchomości, wynikająca z wykorzystania
narzędzi polityki ekologicznej państwa (zarówno tych o charakterze obszarowym
czy punktowym), o których mowa w podrozdziałach poprzedzających, wiąże się też ze
spadkiem wartości takiej nieruchomości99. Instrumenty służące rekompensacie za takie
niedogodności wskazane są w art. 129 ustawy Prawo ochrony środowiska. Przepis ten mówi,
że w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości jej właściciel może żądać
odszkodowania za poniesioną szkodę (przy czym szkoda obejmuje również zmniejszenie
wartości nieruchomości). Co więcej, w przypadku, gdy ograniczenie sposobu korzystania
z nieruchomości uniemożliwia lub istotnie ogranicza korzystanie z niej lub z jej części w sposób
dotychczasowy (lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem), właściciel nieruchomości
może żądać wykupienia nieruchomości lub jej części.
Roszczenia takie przysługują również użytkownikowi wieczystemu nieruchomości,
zaś roszczenie odszkodowawcze także osobie, której przysługuje prawo rzeczowe
do nieruchomości. Warunkiem niezbędnym dla otrzymania takiej rekompensaty jest
wystąpienie z roszczeniem w okresie 3 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia lub aktu
prawa miejscowego powodującego ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości.
Do niedawna warunek powyższy wskazywał jedynie dwuletni termin na zgłoszenie
roszczeń, jednak na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 7 marca 2018 r.100 przepis ten
został uznany za niezgodny z konstytucyjną gwarancją prawa własności w związku z zasadą
proporcjonalności. W ocenie Trybunału dwuletni termin na zgłoszenie roszczeń, określony jako
termin zawity (nie podlegający przedłużeniu, w przeciwieństwie do terminów prekluzyjnych,
możliwych do przywrócenia z uzasadnionych przyczyn), nie jest najmniej dolegliwym
środkiem, jaki można byłoby zastosować celem zabezpieczenia przyświecającej ustawodawcy
wartości jaką jest przewidywalność budżetowa, więc nie spełnia przesłanki niezbędności
Opinia – prawo pierwokupu, pismo podsekretarza stanu Mariusza Gajdy z 9.01.2018 r.,
https://www.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/mos/Aktualnosci/2018/styczen_2018/Opinia_Ministerstwa_Srod
owiska_w_sprawie_interpretacji_art._217_ust._13_ustawy_z_dnia_20_lipca_2017_r._Prawo_wodne__Dz._U._z
_2017_r._poz._1566_i_2180_.pdf [dostęp: 24.08.2018].
98
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101).
99
E. Dołęgowska, Ograniczanie własności ze względu na ochronę środowiska w kontekście zasady
zrównoważonego rozwoju, „Białostockie Studia Prawnicze”, 2015, z. 18, s. 204.
100
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 marca 2018 r., sygn. akt K 2/17 (OTK ZU A/2018, poz. 13).
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w demokratycznym państwie. W rezultacie „uszczerbek w wartościach konstytucyjnych,
wynikający z odjęcia tych roszczeń po upływie tak krótkiego terminu zawitego, pozostaje
w dysproporcji z ewentualnym uszczerbkiem w wartości przewidywalności budżetowej,
wynikającym z wydłużenia terminu prekluzji”, co sprawia, że przepis ten narusza
konstytucyjne prawo własności i inne prawa majątkowe.
Orzeczenie Trybunału zrodziło pewne wątpliwości interpretacyjne, związane
ze znajdującym się w ostatniej części uzasadnienia stwierdzeniem, że wznowienie
postępowania przez osoby, które już przegrały przed sądami sprawy o rekompensaty z uwagi
na niedochowanie terminu, może nastąpić „po upływie terminu odroczenia [utraty mocy
obowiązującej przez niekonstytucyjny przepis, tzn. 14 marca 2019 r. – przyp. KG],
jeżeli ustawodawca wcześniej nie zmieni lub nie uchyli danego przepisu”. Wskazywać by to
mogło na możliwość skutecznego wystąpienia o wznowienie postępowań zakończonych
prawomocnie przed 14 marca 2019, co kłóci się z prospektywnym (wywierającym skutki na
przyszłość) charakterem wyroku TK. Należy jednak przyjąć, że norma prawna uznana za
niekonstytucyjną pozostaje jednak w systemie prawa do czasu wyznaczonego przez Trybunał
terminu utraty przez nią mocy obowiązującej, więc wznowienie postępowań zakończonych
przed tym terminem nie będzie możliwe101.
Co ważne, w powyższych przypadkach nie stosuje się przepisów ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym dotyczących roszczeń z tytułu ograniczenia sposobu
korzystania z nieruchomości. Jest to zatem odrębny tryb, jaki należy zachować przy
dochodzeniu roszczeń związanych z ograniczeniami wynikającymi z ochrony środowiska.
Wysokość odszkodowania ustala – na żądanie poszkodowanego – właściwy starosta
w drodze decyzji. Decyzja ma charakter niezaskarżalny, jednak strona niezadowolona może
w terminie 30 dni od dnia doręczenia jej decyzji (lub w przypadku braku decyzji w ciągu
3 miesięcy od zgłoszenia żądania) wnieść powództwo do sądu powszechnego. Wystąpienie na
drogę sądową nie wstrzymuje jednak wykonania decyzji starosty. W zakresie żądania o wykup
nieruchomości, a także co do trybu i zasad ustalania ceny wykupu i wysokości odszkodowania
– której wyceny dokonuje rzeczoznawca majątkowy – stosuje się odpowiednio zasady i tryb
określone w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Do wypłaty ustalonego przez starostę
odszkodowania lub do wykupu nieruchomości zobowiązana jest albo właściwa jednostka
samorządu terytorialnego (jeżeli ograniczenia są efektem uchwalenia przez organ tej jednostki
aktu prawa miejscowego, w szczególności miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego), albo reprezentowany przez wojewodę Skarb Państwa (jeżeli ograniczenie
nastąpiło w wyniku wydania rozporządzenia Rady Ministrów, właściwego ministra albo
wojewody).
Ustawa Prawo ochrony środowiska przewiduje też rozwiązania szczegółowe w zakresie
odszkodowań przyznawanych w przypadku wyznaczenia obszaru ograniczonego użytkowania.
Przysługują one na podstawie artykułu 129 w związku z art. 136 ustawy Prawo ochrony
środowiska. Art. 136 jako przepis o charakterze lex specialis wskazuje, że w przypadku
ograniczenia sposobu korzystania ze środowiska poprzez ustanowienie obszaru ograniczonego
użytkowania obowiązanymi do wypłaty odszkodowań lub wykupu nieruchomości są te
A. Grajewski, P. Dzienis, Sąsiedzi lotnisk nie wznowią postępowania, „Dziennik Gazeta Prawna”, dodatek
„Prawnik”, 5.02.2019 r., https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/56235,5-lutego-2019/67045,Prawnik/687923,
Sasiedzi-lotnisk-nie-wznowia-postepowania.html [12.04.2019].
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podmioty, których działalność spowodowała wprowadzenie ograniczeń. Wskazano także,
że za szkodę uważa się również koszty poniesione w celu wypełnienia wymagań technicznych
dotyczących budynków przez istniejące już budynki, nawet jeśli nie jest przewidziany
obowiązek, a jedynie rekomendacja podjęcia takich działań. W sprawach spornych związanych
z wysokością odszkodowania lub ceną wykupu nieruchomości jako właściwe wskazane są,
podobnie jak w pozostałych sprawach na podstawie Prawa ochrony środowiska, sądy
powszechne.
Odrębny tryb przewidziany jest też w ustawie Prawo wodne. Art. 142 mówi,
że „za szkody poniesione w związku z wprowadzeniem w strefie ochronnej lub na obszarze
ochronnym zakazów, nakazów oraz ograniczeń w zakresie użytkowania gruntów lub
korzystania z wód, właścicielowi nieruchomości położonej w tej strefie lub na tym obszarze
przysługuje odszkodowanie na zasadach określonych w art. 471”. Przywołany artykuł reguluje
bowiem ogólne zasady odpowiedzialności odszkodowawczej wynikającej z ograniczeń
mających swą podstawę w ustawie Prawo wodne. Odszkodowanie przysługuje zatem
właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości w przypadku, gdy wskutek
regulacji zawartej w akcie prawa miejscowego niemożliwym lub istotnie ograniczonym stało
się: korzystanie z nieruchomości lub jej części zgodnie z możliwościami zagospodarowania
terenu, jakie wynikały z aktu prawa miejscowego przed jego zmianą lub zastąpieniem (bądź
dalszego faktycznego użytkowania terenu i gruntu w dotychczasowy sposób – jeśli nie
obowiązywał uprzednio żaden akt prawa miejscowego) lub gdy niemożliwe lub istotnie
ograniczone stało się zagospodarowanie terenu zgodnie z przeznaczeniem ustalonym
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – jeżeli to uniemożliwienie lub istotne
ograniczenie skutkuje obniżeniem wartości nieruchomości.
Wysokość odszkodowania ustalana jest przez starostę, w drodze decyzji, na wniosek
właściciela nieruchomości, który doznał szkody. Wartości odszkodowania ustala się na dzień
wejścia w życie aktu prawa miejscowego. Roszczenie przedawnia się z upływem dwóch lat od
wystąpienia szkody. Ze względu na uchylenie przez Trybunał Konstytucyjny podobnie
brzmiącego przepisu dotyczącego dwuletniego terminu na zgłoszenie roszczeń
odszkodowawczych uregulowanych w art. 129 ustawy Prawo ochrony środowiska, można się
zastanawiać, czy i ten przepis nie jest sprzeczny z Konstytucją. Od decyzji starosty (lub w razie
jej niewydania w ciągu 3 miesięcy) przysługuje odwołanie do sądu powszechnego.
Zobowiązanym do wypłaty odszkodowania jest w przypadku ustanowienia strefy ochronnej
- właściciel ujęcia wody, w przypadku ustanowienia strefy ochronnej urządzenia pomiarowego
służb państwowych – odpowiednio Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy
Instytut Badawczy albo Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy,
a w pozostałych przypadkach – organ wydający akt prawa miejscowego.
Ustawa o ochronie przyrody wprowadza niewiele regulacji dotyczących rekompensat
z tytułu ograniczenia prawa własności nieruchomości. Głównym przepisem w tym zakresie jest
art. 7, według którego utworzenie lub powiększenie obszaru parku narodowego lub rezerwatu
przyrody obejmujące nieruchomości niebędące własnością Skarbu Państwa, następuje za zgodą
właściciela, a w razie braku jego zgody – w trybie wywłaszczenia określonym w ustawie z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Podkreślono też, że powyższe instrumenty
ochrony przyrody stanowią cel publiczny w rozumieniu ustawy o gospodarce
nieruchomościami. Co do pozostałych form ochrony przyrody ustawa nie przewiduje
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przepisów szczególnych, w związku z czym w zakresie związanych z nimi rekompensat
dla właścicieli nieruchomości (odszkodowań bądź wykupu gruntu) stosuje się przepisy ustawy
Prawo ochrony środowiska.
W ustawie tej uregulowana jest też kwestia odszkodowania za usunięcie drzewa lub
krzewu z terenu nieruchomości, na wniosek właściciela urządzeń przedsiębiorstwa lub zakładu.
Odszkodowanie takie przysługuje właścicielowi nieruchomości lub użytkownikowi
wieczystemu od właściciela urządzeń. Wysokość odszkodowania za drzewo lub krzew oraz za
ich usunięcie następuje w drodze umowy stron, a jeśli strony nie zawrą umowy w ciągu 30 dni
od usunięcia drzewa lub krzewu – ustala je organ wydający zezwolenie na ich usunięcie,
zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. Ustawa o ochronie przyrody
przewiduje też odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez żubry, wilki,
rysie, niedźwiedzie i bobry – ale jedynie w zakresie szkody rzeczywistej, z pominięciem
utraconych korzyści. Szacowanie szkód i wypłata odszkodowań następuje w trybie ustawy
Prawo łowieckie102.
Podsumowanie
Ograniczenia własności nieruchomości w związku z przesłankami środowiskowymi mogą
nastąpić przede wszystkim na mocy ustawy Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne, ustawy
o ochronie przyrody oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Ostatnia z tych ustaw zawiera instrumentarium dla wprowadzania generalnie określonych
regulacji z innych aktów normatywnych, do konkretnych aktów prawa miejscowego, jakimi są
przede wszystkim miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Pozostałe ustawy
zawierają z kolei szczegółowe reguły środowiskowe, przewidując uwzględnianie ich
w dokumentach planistycznych.
W samej ustawie Prawo ochrony środowiska uregulowane są trzy typy obszarów, których
ustanowienie powoduje ingerencję w uprawnienia właścicieli nieruchomości. Po pierwsze,
są to obszary ciche w aglomeracji i poza aglomeracją, które rodzą obowiązki i zakazy związane
z nieprzekraczaniem konkretnego poziomu hałasu. Po drugie, są to obszary ograniczonego
użytkowania, w których dopuszcza się przekroczenie norm jakości środowiska ze względu na
istnienie pewnego rodzaju emisyjnych inwestycji, takich jak składowiska odpadów czy lotniska
i w związku z tym wprowadza się ograniczenia dotyczące m.in. przeznaczenia terenu.
Po trzecie, są to strefy przemysłowe, wyznaczane wyłącznie za zgodą wszystkich władających
nieruchomościami w ich obrębie, na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych do
działalności produkcyjnej, składowania oraz magazynowania, gdzie dopuszcza się
prowadzenie na terenie nieruchomości tylko niektórych rodzajów działalności.
Ustawa o ochronie przyrody wprowadza z kolei pewne ograniczenia związane
z instrumentami służącymi ochronie środowiska przyrodniczego – rozumianego jako jedna
ze składowych środowiska jako takiego. W szczególności wprowadza dziesięć form ochrony
przyrody, o różnym stopniu ingerencji w prawa właścicieli nieruchomości. Najdalej idące
ograniczenia rodzi powołanie parku narodowego i rezerwatu, ale wiele zakazów dotyczy też
nieruchomości znajdujących się w granicach parków krajobrazowych, obszarów chronionego
krajobrazu, obszarów Natura 2000, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych czy
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zespołów przyrodniczo-krajobrazowych. Bardziej punktowy charakter, dotyczący najczęściej
tylko części nieruchomości, ma natomiast ochrona pomników przyrody oraz ochrona
gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. Ustawa przewiduje też restrykcje dotyczące usuwania
z własnego terenu drzew lub krzewów – choć w znacznej mierze ograniczone, jeśli chodzi
o właścicieli będących osobami fizycznymi i dokonujących tego bez związku z prowadzoną
działalnością gospodarczą. Co istotne, formy ochrony przyrody przewidziane w tej ustawie
powodują ograniczenia zarówno w zakresie korzystania z nieruchomości – liczne zakazy na
obszarach i wobec obiektów chronionych – jak i rozporządzania nią, np. prawo pierwokupu
zastrzeżone dla Skarbu Państwa na obszarze parku narodowego.
Prawo pierwokupu przewidziane jest też w ustawie Prawo wodne. Przysługuje ono
Skarbowi Państwa w przypadku gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi. Ustawa ta
wprowadza też obszary ochronne, na których panują reguły ograniczające prawa właścicieli
nieruchomości związane przede wszystkim z korzystaniem z wód i sposobem użytkowania
gruntów, wprowadzane w szczególności w strefach ochronnych ujęć wód i obszarach
ochronnych zbiorników wód śródlądowych.
Ograniczenia wprowadzane na podstawie powyższych ustaw rodzą po stronie właściciela
(użytkownika wieczystego) nieruchomości prawo do żądania odszkodowania za poniesioną
szkodę, obejmującą również zmniejszenie wartości nieruchomości, a gdy uniemożliwione
lub istotnie ograniczone jest dotychczasowe korzystanie z nieruchomości lub jej części – także
prawo do żądania jej wykupienia (w całości lub w części). Pewne kontrowersje związane były
z krótkim – jedynie dwuletnim – terminem na zgłoszenie tych roszczeń, jednak po wyroku
Trybunału Konstytucyjnego ustawodawca wprowadził dłuższy, trzyletni termin.
Poza ogólnymi regułami odszkodowawczymi zapisanymi w Prawie ochrony środowiska,
wprowadzone też zostały szczegółowe procedury związane z ustanowieniem obszarów
ograniczonego użytkowania, stref ochronnych tworzonych na podstawie ustawy Prawo wodne
czy parków narodowych i rezerwatów.
Obecnie funkcjonujące regulacje prawne zapewniają skuteczne instrumenty pozwalające
na zaspokojenie interesów posiadaczy naruszonych praw majątkowych, w tym zapewniając im
prawo do odwołania się do sądu powszechnego. Zróżnicowany krąg podmiotów
zobowiązanych do wypłaty odszkodowań (podmioty publiczne, jak i prywatne) powoduje
też większą dostępność ubiegania się o rekompensaty i rozkłada społeczną odpowiedzialność
za ochronę środowiska. Co do zasady mechanizmy kontroli konstytucyjnej pozwalają też
wyeliminować te przepisy, które mogą stanowić nadmierną ingerencję w prawo własności.
Wątpliwości budzić może wszakże dalsze posługiwanie się przez ustawodawcę
zakwestionowanymi przez Trybunał krótkimi terminami na zgłaszanie roszczeń – mimo
wyeliminowania z porządku prawnego przepisu wprowadzającego dwuletni termin zawity
w ustawie Prawo ochrony środowiska, tak samo brzmiący zapis pozostał nadal w ustawie Prawo
wodne. Jest to być może pole dla ingerencji Rzecznika Praw Obywatelskich.
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LIMITATIONS OF REAL ESTATE OWNERSHIP RESULTING
FROM ENVIRONMENT PROTECTION
Summary: The aim of the work is to present legal instruments for environmental protection, to the
extent that they constitute limitations of the real estate property right. The analysis was carried out based
on sources such as legal acts, as well as thematic studies. Presented are institutions in the field of
Environmental Protection Law (including creation of quiet areas, areas of limited use and industrial
zones), in the scope of the Act on Nature Protection (including forms of nature protection and restrictions
on removal of trees and shrubs) and in the field of Water Law (including conditions for the use of water,
protection zones of water intakes and protection areas of inland water reservoirs), as well as the
possibility of obtaining compensation for the above restrictions. The above analysis allowed to draw
conclusions as to the scope of protection of owners against state interference caused by concern for the
natural environment.
Keywords: Environment, real estate, property.
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Aleksander Garstka103
ZALEŻNOŚĆ KURSU INDEKSU WIG20 OD WAHAŃ INDEKSU DOW
JONES INDUSTRIAL AVERAGE. ANALIZA WYBRANYCH SYTUACJI
Z LAT 2000-2010
Streszczenie: Celem artykułu jest analiza powiązań amerykańskiego indeksu Dow Jones Industrial Average
z polskim WIG20 w kontekście wydarzeń wpływających na kurs WIG20. Praca została podzielona na dwa
segmenty: 1. Zbadanie korelacji wyżej wymienionych indeksów z wykorzystaniem analizy fundamentalnej
oraz technicznej. 2. Zbadanie, czy ważne wydarzenia w Polsce przerwały ciągłość w podążaniu za Dow Jones
Industrial Average, a następnie określenie jakie czynniki zmieniające kurs DJI nie znalazły reakcji na indeksie
WIG20. Artykuł porównuje wykresy w różnych zakresach czasowych oraz zestawia ze sobą zyski i straty obu
indeksów z poszczególnych miesięcy na przestrzeni lat 2000-2010.
Słowa kluczowe: Korelacje pomiędzy DJI i WIG20, giełda, niewrażliwość kursu.

Wstęp
Na kondycję parkietów giełdowych mogą mieć wpływ heterogeniczne wydarzenia. Dzielą się
one zazwyczaj na pozytywne i negatywne. Na przykład w odniesieniu do Polski: traktat ateński
i unia monetarna, wpłynęły na notowania indeksów WIG prowzrostowo. Brexit natomiast,
został przez inwestorów odebrany negatywnie, wywołałując tym samym znaczne degresje.
Powszechne są również sytuacje, gdzie sama spekulacja niepotwierdzonych lub jeszcze
nieogłoszonych wydarzeń wywołuje FOMO, które na zasadzie związku przyczynowoskutkowego, zazwyczaj poprzez niedoświadczonych inwestorów, napędza ruchy giełdy.
W pracy zostanie sprawdzone, jak pewne wydarzenia i nadmienione ruchy giełdy
mające miejsce w USA, wpływają na inne rynki. Kapitalizacja giełdy w USA w roku 2018
wynosiła około 50% globalnej kapitalizacji rynkowej. Po zestawieniu tej wartości z innymi,
światowymi rynkami, łatwo stwierdzić, że to właśnie Stany Zjednoczone, jako lider parkietów
giełdowych, wyznaczają trendy dla innych krajów. Grzegorz Przekota104, na podstawie
obliczeń, potwierdza wpływ otwarcia amerykańskiej giełdy na zamknięcie giełdy polskiej w
tym samym dniu oraz zamknięcie amerykańskiej giełdy na otwarcie giełdy polskiej w dniu
następnym. Krzysztof Hołubowicz105, wskazuje, iż powiązania między rynkami są szczególnie
silne podczas okresu bessy. Zwraca też uwagę na badania Mierau i Mink106, z których wynika,
że okres względnego spokoju i braku negatywnych wydarzeń do pewnego stopnia osłabia
korelacje pomiędzy giełdami.
Obserwacja wpływu indeksu Dow Jones Industrial Average na WIG20
Wybór indeksu DJI nad S&P500 został uwarunkowany bliższym podobieństwem do WIG20,
ze względu na notowaną ilość spółek oraz ich pozycje. W roku 2000 w USA miały miejsce
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wybory prezydenckie, w których rywalizowali dwaj kandydaci: Bush i Al Gore.
Ostatnim głosującym stanem była Floryda, której głosowanie miało ostatecznie przesądzić
o wyniku elekcji. Gdy głosowanie dobiegło końca okazało się, że rożnica miedzy kandydatami
wynosi zaledwie kilkaset głosów, z przewagą dla Busha. Tak mała różnica dała Al Gore
możliwość wnioskowania o ponowne, ręczne przeliczenie głosów. Pojawił się kolejny problem.
Na jaw wyszło, że maszyny liczące nie odczytywały niektórych głosów, co wywołało następne
spięcia między politykami. W końcu Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych zakazał
ponownego przeliczania głosów, a Bush wygrał głosami elektorskimi107. Sytuacja ta okazała
się nie bez znaczenia dla amerykańskiej ekonomii. Spory z okresu elekcji zsumowane
z kryzysem bańki internetowej zatrzymały 20 letnią hossę. Sentyment zaczął się zmieniać,
w efekcie czego powstał trend spadkowy.
Wykres 1.

Niestabilność oraz niepewność polityczna wpłynęły negatywnie na sentyment
inwestujących. Jak tłumaczył Jeffrey Hirsch108, „Ludzie nie lubią politycznej wrzawy
i niepewności związanej z nie-przewidywalnymi wyborami”. Porównując ówczesne wykresy
indeksów DJI oraz WIG20 można zaobserwować bardzo bliskie podobieństwo: w obu
przypadkach spadki, jak i następująca po nich korekta rozpoczęły się dokładnie tego samego
dnia. Na większej skali czasowej badanych parkietów można zaobserwować, jak w wyniku
nadmienionych w punkcie 2. wydarzeń, tworzył się kilkuletni trend spadkowy, którego dołki
występowały w podobnych momentach oraz ilościach.
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Wykres 2. DJI

Wykres 3. WIG20

Wykres 2 oraz wykres 3 przedstawiają powstały na wykresie 1 trend spadkowy w drugim
oraz trzecim kwartale 2002 roku. Przy porównaniu wykresów (wykres 2, wykres 3) można
zaobserwować szereg cech wspólnych. Mniej więcej od połowy maja, zarówno na indeksie
Dow Jones Industrial Average, jak i na WIG20 testowana była główna linia trendu spadkowego.
WIG20 kilka dni przed lokalnym szczytem DJI notuje fałszywe wybicie, które bez
potwierdzenia amerykańskiej giełdy traci swoją siłę. Po nieudanej próbie testowania linii
trendu, DJI odnotowuje spadki, jednak aż do momentu utworzenia się na nim niższego dołka,
dalszy kierunek nie może zostać jeszcze obrany. W związku z tym na WIG20 tworzy się kanał
boczny, którego przerywa dopiero przebicie linii wsparcia i utworzenie się niższego dołka na
DJI. Ten ruch wywołuje u inwestorów niepokój, w efekcie czego, na obu wykresach powstają
następne niższe dołki i niższe szczyty. 24 lipca knot spadkowej świecy na wykresie
DJI wyznacza lokalny dołek. Niedługo po tym, bo tylko po dwóch dniach, sytuacja ta powtarza
się na WIG20.
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DJI po nagłych spadkach odnotowuje znaczną korektę. Jednak polscy inwestorzy
pogrążeni w niepewności, wciąż czekają na przebicie ważnej linii oporu na amerykańskim
indeksie. Gdy wykres się od niej odbija, na WIG20 następuje sprzedaż. W sierpniu (wykres
nr 2 i wykres nr 3) ukazują się dwa różne indykatory prowzrostowe. Na DJI ustanowiony
zostaje wyższy dołek, a WIG20 formuje drugie dno. W oczekiwaniu na potwierdzenie od strony
amerykańskiej giełdy, drugie dno na (wykres nr 3) przechodzi w trend boczny, a ponownie
podążać za amerykańskim indeksem WIG20 zaczyna dopiero wtedy, gdy ten przebija linię
oporu. Oba wykresy w podobnym czasie i w analogiczny sposób z niepowodzeniem testują
ważną linię trendu spadkowego. 26 sierpnia jednodniowa świeca wykresu DJI przebija linię
trendu wzrostowego. To samo ma miejsce kilka dni później na indeksie WIG20.
Wykres 4. DJI i WIG20 na szerokim zakresie czasowym

Na wykresie nr 4 zaobserwowano korelację DJI i WIG20 na szerszym zakresie czasowym.
Wykres pokazuje wiele cech wspólnych. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na okres
trwania poszczególnych cykli. Pierwszy cykl rynkowy zaczyna się na obu indeksach dokładnie
w tym samym miesiącu, czyli we wrześniu. Również hossa kończy się w podobnych
miesiącach, tą samą formacją podwójnego szczytu. W trakcie trwania bessy, na obu indeksach
formują się dwie kluczowe niedźwiedzie flagi, po których następują analogiczne, niemalże
pochyłe spadki. Około 7,5 roczny cykl ma swój koniec na przełomie lutego i marca.
Silne odbicie rozpoczyna następny cykl.
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Tabela 1. Porównanie ilości pozytywnych miesięcy na indeksach w latach 2002-2010
Year DJI pos. m. WIG20 pos. m
2002

4

5

2003

8

7

2004

6

9

2005

5

8

2006

10

10

2007

6

7

2008

3

3

2009

9

9

2010

7

6

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z www.tradingview.com

Tabela 1 prezentuje zestawienie prowzrostowych miesięcy w latach 2002-2010. Jej celem
jest zbadanie ciągłości trendu wyznaczonego przez DJI w zestawieniu z poszczególnymi
wydarzeniami. Jedyna znacząca dysproporcja występuje w latach 2004 i 2005. Wówczas to
hossa na WIG20 odnotowała większe wzrosty od DJI. Było to spowodowane wspomnianym
we wstępie wejściem Polski do Unii Europejskiej. Z innych ważnych wydarzeń tej dekady
zwraca uwagę głośna, korupcyjna „afera Rywina” z 2002 roku. Hossa na WIG20 nie została
jednak przerwana, a afera nie miała dużego wpływu na warszawską giełdę pod kątem utraty
ciągłości wzrostowej. W 2004 roku fiasko „planu Hausnera” również nie wpłynęło
na podążanie za DJI. Podobnie „afera gruntowa” z 2007 roku, który WIG20 zakończył
z miesiącem przewagi, odbiła się na indeksie tylko chwilowo. Okazuje się, że jedynie katastrofa
smoleńska w 2010 roku zaznaczyła pewną negatywną dysproporcję w kontekście do DJI.
Tabela 2. Miesięczne zestawienie zmian kursu DJI i WIG20, podczas istotnych wydarzeń
w Stanach Zjednoczonych, w latach 2000-2010
Event

Date

Change % Change %

Zamach na World Trade Center

Sep 01

-11.08%

-10.21%

Wybory prezydenckie: Bush kontra Kerry

Nov 04

3.99%

1.18%

Huragan Katrina

Aug 05

-1.50%

3.15%

Upadek Lehman Brothers

Sep 08

-6.00%

-8.19%

Wybory prezydenckie: Obama kontra McCain

Nov 08

-5.32%

-4.59%

Piramida Madolfa

Dec 08

-0.60%

2.74%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z www.investing.com
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Trwający już od elekcji w 2000 roku w USA trend spadkowy został wzmocniony paniką,
którą wywołał zamach z 11 września. Po kilku dniach od zamachu giełda została otwarta
ze znaczną luką bessy. Spodziewano się długiego okresu recesji. Jednak już po 2 miesiącach
DJI odnotował znaczącą korektę. Zamach, choć wyznaczył kierunek trendu, nie odbił się tak
bardzo na indeksie WIG20. Zagrożenie terrorystyczne było dla polskich inwestorów bardziej
odległe i nie wpływało do porównywalnego stopnia na rozwój paniki. Wybory prezydenckie
w USA, z racji drugiej kadencji sprawdzonego już Busha, przyniosły DJI wzrosty, za którymi
w drobnej niepewności podążał WIG20. Z powodu huraganu Katrina DJI odnotował niskie
straty w wysokości 1,50%. Jednak poziom paniki nie był porównywalny do zamachu na World
Trade Center i w efekcie nie był w stanie zarazić WIG20. Inaczej było w przypadku
października 2008 roku. Upadek Lehman Brothers spotęgowany kryzysem na rynku
nieruchomości, zaraził spadkami warszawską giełdę. Tak samo wybory prezydenckie
z listopada 2008, z uwagi na niepewność związaną z nowym kandydatem wpłynęły na oba
indeksy negatywnie. Ostatecznie afera „piramidy Madofa” z grudnia 2008 odbiła się na DJI
drobnymi spadkami. Jednak ponownie jak w przypadku huraganu Katrina, poziom paniki nie
był wystarczająco wysoki, żeby wpłynąć na WIG20.
Tabela 3. Wykaz największych inkongruencji pomiędzy WIG20 i DJI, uzupełniony tłem
wydarzeń. Zestawienie z lat 2000-2010
Change %
Date
Change % DJI
WIG20
Date
Jan 00
-4.84%
6.79%
Jul 06
Mar 00
7.84%
-2.84%
Aug 06
Nov 00
-5.07%
3.47%
mar 07
Oct 01
2.57%
20.90%
Jun 07
Jan 02
-1.01%
19.60%
Aug 07
Feb 02
1.88%
-5.35%
Feb 08
Aug 03
1.97%
18.05%
Apr 08
Sep 04
-0.92%
4.75%
May 09
Jun 05
-1.84%
6.79%
Jun 09
Aug 05
-1.50%
3.15%
Jan 10
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z www.investing.com

Change % DJI
0.32%
1.75%
0.70%
-1.61%
1.10%
-3.04%
4.54%
4.07%
-0.63%
-3.46%

Change %
WIG20
10.44%
-7.20%
8.58%
3.02%
-3.58%
-0.82%
-1.96%
0.21%
3.33%
-0.25%

W celu dokładniejszego przeanalizowania zależności pomiędzy indeksami zestawione ze
sobą zostały wszystkie miesiące z lat 2000-2010. Do tabeli wybrane zostały z największą
dysproporcją kursów, które dodatkowo charakteryzowały się dużym prawdopodobieństwem
wpływu wydarzeń na notowania.
Styczeń 2000 r. W styczniu analitycy przypisywali gwałtowną przecenę akcji obawom,
że Federal Reserve podniesie stopy procentowe. Miało to mieć miejsce na następnym spotkaniu
politycznym początkiem lutego. Wyższe stopy procentowe są zasadniczo złe dla akcji w USA,
ponieważ zwykle przekładają się na niższe zyski przedsiębiorstw109. Jednak jak widzimy,
różnica zmiany kursu obu indeksów w styczniu wynosiła aż 11.63 %, a miesiąc ten był dla
WIG20 okresem zysków.

109

J. Bebar, Meltdown on Wall St., https://money.cnn.com/2000/01/04/markets/markets_newyork/, 04.01.2000.
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Marzec 2000 r. W marcu okazało się, że problemy z inflacją zaczęły się zmniejszać. Pozwalało
to na spekulacje, jakoby Rezerwa Federalna miała zaniechać zwiększenia stopy procentowej.
Te spekulacje wywołały znaczne wzrosty na DJI110. Analogicznie do przypadku ze stycznia
2000 r., wiadomość ta nie wpłynęła na polską giełdę, która tym razem odnotowała straty.
Listopad 2000 r. Spadki na Dow Jones Average zostały spowodowane problemami Microsoft,
Intel i IBM111. Nie znalazły jednak odzwierciedlenia na indeksie WIG20.
Październik 2001 r. Październik przyniósł dla WIG20 ponad dwudziestoprocentowe zyski,
między innymi w związku z podaniem się do dymisji rządu Jerzego Buzka i zaprzysiężeniem
Leszka Millera na premiera112. W tym miesiącu WIG20 znacznie przewyższa wzrosty DJI.
Styczeń 2002 r. Miesiąc ten był dla WIG20 miesiącem dużych wzrostów. Najprawdopodobniej
były one spowodowane pierwszą od wielu lat wizytą prezydenta Rosji w Polsce113. Inaczej
sytuacja wyglądała na amerykańskiej giełdzie, która w styczniu odnotowała pewne spadki
w związku z FUD wywołanym przez Tyco International114.
Luty 2002 r. DJI odnotowuje mały wzrost, a WIG20 stratę, w związku z zatrzymaniem prezesa
PKN Orlen115.
Sierpień 2003 r. WIG20 wyprzedza DJI z powodu powołania Krajowego Rejestru Długów.
Wrzesień 2004 r. W USA, koncern farmaceutyczny Merck ogłasza wycofanie leku Vioxx,
który stanowił aż 10% rocznej sprzedaży firmy116. Wywołane tym spadki na amerykańskiej
giełdzie nie znajdują odniesienia na polskiej giełdzie, która odnotowuje wzrosty.
Czerwiec 2005 r. DJI odnotowuje spadki, między innymi w związku z osiągnięciem na krótko
rekordowej wartości 60 USD za baryłkę ropy117. To wywołało obawy, że spowolnienie wzrostu
gospodarczego może negatywnie wpłynąć na zyski korporacji. Na WIG20 natomiast panuje
pozytywny sentyment z uwagi na zgodę Szwajcarii w kwestii przystąpienia do układu
z Schengen118.
Lipiec 2006 r. Trend boczny na amerykańskiej giełdzie nie udzielił się polskim inwestorom.
WIG20 na dużych wzrostach w związku z dymisją rządu Marcinkiewicza i powołaniem
nowego premiera, Jarosława Kaczyńskiego119.

110

J. Ulick, Dow soars into history, https://money.cnn.com/2000/03/16/markets/markets_newyork/, 16.03.2000.
C. Tymkiw, A November to forget, https://money.cnn.com/2000/11/30/markets/markets_newyork/, 30.11.2000.
112
Rząd Millera zaczyna, http://wyborcza.pl/1,76842,485616.html, 19.10.2001.
113
Kwaśniewski: wizyta Putina nowym początkiem dialogu, https://fakty.interia.pl/news-kwasniewski-wizytaputina-nowym-poczatkiem-dialogu,nId,788759, 16.01.2002.
114
J. Ulick, Wall St. Gets ‘Enron-itis’, https://money.cnn.com/2002/01/29/markets/markets_newyork/,
29.01.2002.
115
Szef “Orlenu” zatrzymany I uwolniony przez UOP, https://fakty.interia.pl/news-szef-orlenu-zatrzymany-iuwolniony-przez-uop,nId,789077, 07.02.2002.
116
A. Twin, Mixed day, tough quarter, https://money.cnn.com/2004/09/30/markets/markets_newyork/index.htm,
30.09.2004.
117
A. Twin, Worst day for stock since April, https://money.cnn.com/2005/06/23/markets/markets_newyork/
index.htm, 23.06.2005.
118
Szwajcaria otworzy granice, https://fakty.interia.pl/swiat/news-szwajcaria-otworzy-granice,nId,804846,
05.06.2005.
119
T. Stasiuk, Rząd Marcinkiewicza zdymisjonowany; J. Kaczyński premierem, https://www.pb.pl/rzadmarcinkiewicza-zdymisjonowany-j-kaczynski-premierem-323995, 10.07.2006.
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Sierpień 2006 r. Straty tylko na WIG20 wywołane złymi informacjami, takimi jak: grzywna
dla Prezesa PZU120 czy konflikt między bankową komisją śledczą a prezesem NBP Leszkiem
Balcerowiczem121.
Marzec 2007 r. Marzec pokazuje duże zyski na WIG20 przy trendzie bocznym DJI.
W tle pozytywne wydarzenia w Polsce takie jak: zakup spółek od potentata naftowego Exxon
Mobil, wybranie Leszka Balcerowicza na przewodniczącego Rady Towarzystwa Ekonomistów
Polskich, a także częściowe zniesienie wiz dla Polaków w USA122.
Czerwiec 2007 r. Spadki notowań DJI wywołane obawami przed wzrostem inflacji i cen ropy
naftowej, nie powtórzyły się na WIG20123.
Sierpień 2007 r. Pozytywny sentyment na amerykańskiej giełdzie nie udziela się na WIG20,
które odnotowuje spadki w związku z „aferą gruntową” i rekonstrukcją rządu124.
Luty 2008 r. Na giełdzie w USA panują negatywne nastroje w związku z ostrzeżeniami
przedstawicieli Fed, a także spowolnieniem sprzedaży na rynku nieruchomości125. WIG20
również odnotowuje spadki, ale zdecydowanie mniejsze.
Kwiecień 2008 r. Amerykańscy inwestorzy zakładają koniec kryzysu 126. DJI osiąga duże
wzrosty, na WIG20 jest jednak za wcześnie na podążenie wzrostami DJI. Wciąż panuje
niepewność.
Sierpień 2008 r. Sierpień przynosi DJI wzrosty dzięki spadkowi cen ropy naftowej127.
Nie ma to jednak wpływu na polską giełdę.
Maj 2009 r. Pozytywny sentyment w maju był napędzony dobrymi notowaniami
poszczególnych firm z indeksu DJI128. Nie miało to wpływu na WIG20, który przyjął trend
boczny.
Czerwiec 2009 r. Stale rosnąca stopa oszczędności, wpływająca negatywnie na konsumpcję,
przyniosła DJI lekkie spadki129. WIG20 ich nie podzielił.
Styczeń 2010 r. Plany Białego Domu dotyczące banków oraz ograniczenia dla Chin
poskutkowały spadkami na indeksie DJI130, nie mając przy tym dużego wpływu na WIG20,
który zakończył miesiąc ze stratą bliską zera.
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Zakończenie
W pracy wykazano, że istnieje duża korelacja między WIG20 i DJI, zarówno pod kątem analizy
fundamentalnej, czego przykładem były np. wybory prezydenckie w USA, oraz analizy
technicznej, co zobrazował wykres nr 2 i wykres nr 3. Faktem jest, że korelacja staje się
szczególnie widoczna w przypadku bessy oraz negatywnych wydarzeń. Przykładem są
np. Lehman Brothers czy wybór prezydenta Obamy, w tle których panował kryzys kredytowy.
To między innymi w trakcie tych wydarzeń ruchy obu indeksów były do siebie najbardziej
zbliżone oraz ujednolicone w czasie. Często jednak działo się tak, że wykres WIG20 podążał
za DJI tylko na szerszej skali czasowej. W mniejszych przedziałach wyłamywał się z trendów
za sprawą ważniejszych wydarzeń w Polsce, jak np. wejście do Unii Europejskiej, zmiana
władzy rządzącej czy różne afery biznesowe. W wyniku zestawienia ze sobą miesięcy
z największymi dysproporcjami kursów (tabela nr 3) zaobserwowano następujące zależności:
po pierwsze, same spekulacje wpływające na kurs DJI zazwyczaj nie mają dostatecznej siły
przebicia, aby zarazić WIG20. Przykładem tego są obawy przed inflacją, wzrostem stopy
procentowej, czy konsekwencjami wysokiej ceny ropy. Jednak, jeżeli owe dywagacje pojawiają
się w okresie bessy, wówczas szansa na zarażenie się zwiększa, czego przykładem jest luty
2008 roku. Ponadto, jeśli dana negatywna spekulacja wpływa na DJI a nie wpływa na WIG20,
to następująca po niej korekta spadków wywołana pozytywnymi spekulacjami, również nie
znajdzie odniesienia na WIG20. Przykładem tego są wydarzenia z następujących miesięcy
opisanych w punkcie 2.3: marzec 2000 roku, kwiecień 2008 roku i sierpień 2008 roku.
Oznacza to, że podążanie za amerykańskim indeksem jest też do pewnego stopnia uzależnione
od popytu i podaży. Wrzesień 2004 i maj 2009 pokazują, że problemy wewnętrzne spółek
z indeksu DJI nie znajdują odzwierciedlenia na WIG20. Dla przykładu: problemy firmy Merck,
która w 2004 roku była jedną ze spółek DJI, stanowiły przyczynę spadków na DJI, ale nie
wpłynęły na notowania WIG20.
Powyższe ustalenia pozwalają założyć, że niewrażliwość indeksu WIG20 na wahania
indeksu DJI jest w dużej mierze uzależniona od poziomu paniki. Ta z kolei zależy od wielu
czynników: od skali zdarzenia, np. zamach na World Trade Center, od mnogości zdarzeń
(gdy wiele negatywnych wydarzeń następuje po sobie, np. kryzys z 2008 roku), od tego czy
aktualnie jest hossa czy bessa: przy hossie wpływ negatywnych wydarzeń się dewaluuje, a przy
bessie się zwiększa, od stopnia powiązania wydarzeń z Polską, np. ważne dla polityki
zagranicznej wybory prezydenckie w USA. Gdy jednak poziom paniki jest zbyt niski,
np. w przypadku huraganu Katrina, czy piramidy Madofa (tabela 2), amerykańska giełda nie
zagraża WIG20.
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DEPENDENCE OF WIG20 SHARE PRICE ON DOWN JONES INDUSTRIAL AVERAGE
INDEX FLUCTUATIONS IN THE YEARS 2000-2010
Summary: The main purpose of this article, is to analyze the correlations between The American Dow
Jones Industrial Average index from USA and The Polish WIG20 index in the context of events affecting
the WIG20 exchange rate. The work has been divided into two segments:
1. Study of the correlation of the above-mentioned indices using fundamental and technical analysis.
2. Examining whether important events in Poland interrupted continuity in following the Dow Jones
Industrial Average, and then determining what factors changing the DJI course did not find a reaction
to the WIG20 index.
The article compares charts in different time ranges and combines the gains and losses of both indices
from particular months over the period 2000-2010.
Keywords: Correlation between DJI and WIG20, exchange, course insensitivity.
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Mateusz Janas131
OGRANICZENIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW
SEKTORA MŚP W POLSCE
Streszczenie: Przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie funkcjonujące na współczesnym rynku ze względu na swoją
specyfikę napotykają bariery ograniczające rozwój oraz uniemożliwiające funkcjonowanie. Ograniczenia prawe
są jedną z najistotniejszych barier, szczególnie gdy wiele przepisów wpływa na działalność przedsiębiorstw tego
sektora. Cele artykułu jest przedstawienie podstawowych barier wpływających na działalność mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw.
Słowa kluczowe: Ograniczenia, bariery, rozwój, sektor MŚP.

Wstęp
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa są specyficznymi członkami rynku - mają ograniczoną
możliwość oddziaływania na otoczenie zewnętrzne132, natomiast jakiekolwiek zachodzące
zmiany w otoczeniu marko odgrywają szczególną rolę w ich działaniu. Przedsiębiorstwa mikro,
małe oraz średnie w szczególności są narażone na negatywne oddziaływanie czynników
na które nie mają wpływu (takich jak zły stan infrastruktury czy niestabilne prawo) wielokrotnie
ograniczając rozwój, czy uniemożliwiając prowadzenie działalności gospodarczej.
Ograniczenia wpływające na funkcjonowanie przedsiębiorstw sektora MŚP mogą mieć
charakter zewnętrzny (jednakowe dla wszystkich przedsiębiorstw, lecz w różnym stopniu
oddziałujące na przedsiębiorstwa lub wewnętrzne (wynikające z wnętrza zasobów
przedsiębiorstwa oraz sposobu jego organizowania). Dlatego tak istotne okazują się bariery
wynikające z braku odpowiedniej polityki w stosunku do przedsiębiorstw, niestabilne prawo
czy system podatkowy narzucony przez państwo.
Szczególnym ograniczeniem dla rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw jest
niejasne i niestabilne przepisy prawne oraz różne interpretowanie ich. Możliwości korzystania
z doradców prawnych są mocno ograniczone, ponieważ wiele przedsiębiorstw nie mają
przeznaczonych budżetów, które mogą przeznaczyć na usługi prawne, które wielu kwestiach
mogły by pomóc osobą decyzyjnym.
Gospodarka oparta na wiedzy wymusza ciągłe zmiany w funkcjonowaniu
przedsiębiorstwa. Państwo, rynek oraz klienci nowej generacji wymuszają na przedsiębiorcy
dostosowanie się do wymagań jakie stawiają. Rozwój oraz budowa lepszej pozycji
konkurencyjnej jest ograniczana przez ciągłe zmiany, za którymi przedsiębiorstwa muszą
podążać, aby przetrwać.
Celem publikacji jest ukazanie podstawowych barier zewnętrznych, które wpływają na
funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw sektora MŚP, z punktu widzenia ich rozwoju i analizy
wykorzystania jako alternatywa do polepszenia konkurencyjności przedsiębiorstw
funkcjonujących w Polsce.

131
132

mgr Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania.
M. Rainelli, Ekonomika przemysłowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 114.
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Zewnętrzne i wewnętrzne ograniczenia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
Przedsiębiorstwa funkcjonujące w gospodarce opartej na wiedzy spotykają wiele ograniczeń
działania, które mają charakter wewnętrzny lub zewnętrzny. Wewnętrzne obejmują słabe
strony przedsiębiorstw, takie na które podmiot ma wpływ. Wynikają one z wnętrza organizacji,
a więc zależą od takich czynników jak: struktura organizacyjna, wielkość przedsiębiorstwa,
strategia działania, zasoby ludzkie, finansowe, rzeczowe, zdolności wytwórcze, wiedza
i technologia, umiejętności i kompetencje pracujących. Natomiast ograniczenia zewnętrzne to
takie, które występują w otoczeniu przedsiębiorstwa, a których siła wzrasta wraz ze wzrostem
niepewności, ale również ze złożoności działań i procesów gospodarczych. Mają one charakter
ogólnogospodarczy, oddziałują na wszystkie przedsiębiorstwa funkcjonujące w danym
państwie (poziom marko), lub węższej, odnoszącej się do określonych grup, np. branży (poziom
mezo)133.
Zwracając uwagę na ograniczenia wewnętrzne, na które przedsiębiorstwo ma wpływ
można pogrupować je w następujące kategorie: bariery finansowe, rozmiar działalności,
problemy z zarządzaniem przedsiębiorstwem, problemy z obszaru kapitału ludzkiego.
Ograniczenia wewnętrzne wynikają z złego zarzadzania przedsiębiorstwem. Dotyczy to
zarówno strategii przedsiębiorstwa, ale również wdrożeń aspektów operacyjnych. Błędnie
zbudowana strategia rozwoju przedsiębiorstwa jest konsekwencją podejmowanych decyzji.
Przykładami mogą być zły dobór produktów, zła lokalizacja przedsiębiorstwa, nieodpowiednie
zarządzanie finansami przedsiębiorstwa lub niewłaściwe dobór kontrahentów.
Następujące błędy oraz nieodpowiednie decyzje w obszarze strategicznym przedsiębiorstwa
mogą mieć konsekwencje w działaniach operacyjnych, szczególnie na etapie planowania,
wrażania oraz kontroli. Jednym z największych ograniczeń, jakie zagraża przedsiębiorstwu to
niedobór środków na prowadzenie bieżącej działalności lub finansowania inwestycji
powstałych wskutek błędnie opracowanych działań (np. strategii finansowej).
Specyficzna struktura przedsiębiorstw sektora MŚP rodzi ograniczenia w obszarze
zarządzania związane z osobą właściciela i strukturami organizacyjnymi. W głównej mierze
ograniczenia mają charakter personalny lub dotyczyć słabości struktury organizacyjnej
tj. stan zdrowia osób decyzyjnych, sytuacji rodzinnej lub finansowej, problemów
komunikacyjnych, braku określonych podziałów odpowiedzialności oraz obowiązków, brak
kwalifikacji czy chęci rozwoju. Pojawiają się również ograniczenia związane z kompetencjami,
umiejętnościami, wiedzą, czyli kapitału ludzkiego. Ograniczenia wynikające
z niedostatecznych kwalifikacji w zakresie wykonywania pracy, obowiązków, rozwoju,
jest skutkiem braku umiejętności pozyskania informacji, nawiązania relacji z kontrahentem,
czy budowania strategii przedsiębiorstwa. Istotna jest również chęć do rozwoju, kształcenia się
i podnoszenia kwalifikacji osób decyzyjnych w przedsiębiorstwie sektora MŚP.
Niska skłonność do uczenia się, rozwijania kreatywności i innowacyjności, co ma negatywny
wpływ na przedsiębiorstwo w długim okresie134. Przedsiębiorstwa mają również ograniczenia
wynikające z działań, które podejmują. Brak odpowiedniego parku maszynowego, problem
P. Dominiak, J. Wisilczuk, N. Daszkiewicz, Małe i średnie przedsiębiorstwa w obliczu internacjonalizacji
i integracji gospodarek europejskich, Scientific Publishing Group, Gdańsk 2005, s. 18-19.
134
M. Matejun, Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (na podstawie badań w aglomeracji łódzkiej),
w: Przedsiębiorczość szansą na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw, społeczeństwa, red. K. Piech,
M. Kulikowski, Instytut Wiedzy SGH, Warszawa 2003, s. 120-129.
133
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z pozyskaniem pracowników, nowych technologii i informacji oraz trudności z pozyskaniem
czynników wytwórczych, surowców, materiałów mają kluczowe znaczenia dla
przedsiębiorstw135. Równie istotne okazują się ograniczenia wynikające z ograniczeń
związanych z rozmiarem i usytuowanie przedsiębiorstwa. Bariery te wpływają na zdolności
wytwórcze, udział w rynku, możliwości rozwojowe, wielość sprzedaży136 (Piasecki 1998 170193, Lachiewicz 2003 64, Matejun 2003 239-240).
Rysunek 1. Bariery funkcjonowania i rozwoju podmiotów z sektora MŚP

Źródło: M. Ziemba, K. Świeszczak, Bariery rozwoju podmiotów sektora MŚP – ze szczególnym uwzględnieniem
możliwości pozyskania kapitału obcego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 786, Finanse, Rynki
Finansowe, Ubezpieczenia nr 64/1, Szczecin 2013, s. 493.

Ograniczenia zewnętrzne dotyczą: przepisów prawnych dostępnych źródeł
zewnętrznych finansowania działalności, instytucji otoczenia biznesu, przyjętych założeń
polityki gospodarczej państwa, infrastruktury, informacji i działań edukacyjnych, zasobów
rynkowych, zasobów ludzkich w regionie oraz ogólnych warunków prowadzenia działalności
gospodarczej137.
Realia rynkowe stwarzają wiele ograniczeń i sytuacji, gdy spada popyt na dane produkty
i usługi co przekłada się na obroty przedsiębiorstwa. Tego typu ograniczenia są wynikiem
działań, na które przedsiębiorstwa nie mogą mieć wpływu. Do najpopularniejszych ograniczeń
zewnętrznych możemy zaliczyć: nasycenie rynku danymi produktami lub usługami,
wzrastająca konkurencja, trudność w znalezieniu nowych rynków zbytu, zmiana preferencji
B. Piasecki, Przedsiębiorczość i mała firma, Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,
Łódź 1998, s. 170-193.
136
S. Lachiewicz Małe firmy w regionie łódzkim, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, 2003, s. 64.
137
M. Chrzanowski, Wspieranie przedsiębiorczości w działalności gospodarczej małych i średnich
przedsiębiorstw w Polsce, w: M. Strużycki (red.), Przedsiębiorczość w teorii i praktyce, Oficyna Wydawnictwa
SGH, Warszawa 2006, s.169-185.
Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa 2011.
135
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klientów, szeroki import produktów substytutowych, pojawiające się nowe potrzeby oraz
sposoby zaspokojenia ich. Ograniczenia rynkowe pojawiają się także w kontekście danej
branży, przykładem może być duża konkurencja, nasycenie określonymi produktami itp.138.
Na znaczeniu przybierają ograniczenia zewnętrzne, które mają charakter społeczny, związane
z ilością i jakością zasobów ludzkich występujących na obecnym rynku pracy.
Istotnymi czynnikami należącymi do tej grupy ograniczeń okazują się do spadek bezrobocia
w poszczególnych regionach kraju, niski poziom wykształcenia, mała mobilność, wysoka
fluktuacja pracowników, niskie kwalifikacje oraz niedopasowanie umiejętności i wiedzy
kapitału ludzkiego do potrzeb pracodawcy. Występowanie tych ograniczeń doprowadza
do sytuacji, w której dostępne na rynku zasoby są niewystarczających, a tym samym występują
regiony, gdzie pojawia się luka kadrowa. Ze względu na ilościowe ograniczenie zatrudnionych
osób w podmiotach z sektora MŚP problem ten jest szczególnie istotny i może być powodem
zaburzeń funkcjonowania139.
Jedną z ważniejszych ograniczeń zewnętrznych stanowi niewłaściwa polityka
gospodarcza, w tym szczególnie polityka wobec sektora MŚP prowadzona przez
Unię Europejską oraz Polskę. Do najpopularniejszych ograniczeń tego obszaru należą140:
• zbyt ogólne lub błędne założenia programów pomocowych,
• rozbieżność pomiędzy terminami konkursów a ich realizacją,
• niedostateczne poinformowanie przedsiębiorców,
• niedostatki w finansowaniu,
• skomplikowane procedury ubiegania się o pomoc,
• nadmierne obciążenie podatkowe,
• brak jasnego stanowiska rządu odnośnie kształtu systemu podatkowego (w tym systemu
ulg i zwolnień),
• rozbieżność w interpretacji przepisów
• nadmiernie rozbudowany system obowiązkowych obciążeń finansowych
przedsiębiorcy,
• niewysterczający udział i wpływ podmiotów na kształtowanie polityki i prawa
gospodarczego,
• nadmierna częstotliwość rozliczeń podatkowych,
• wysokie koszty zatrudnienia,
• brak działań kształtujących środowisko przyjazne inwestycji.
Powyżej zaprezentowane ograniczenia rozwoju mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw to w głównej mierze ograniczenia wynikające z przepisów prawnych.
Przepisy prawne powinny być skonstruowane w taki sposób, aby można było zapewnić
odpowiednie warunki działania organizacji, co zapewnia stabilność prawa, ale również jego
jasność, odpowiedni okres vacatio legis, usunięcie zasady działania prawa wstecz oraz jednolitą

B. Piasecki, Przedsiębiorczość i mała firma, Teoria i praktyka…, op. cit., s. 164.
K. Krajewski, Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, www.medianet.pl/multikra/krajewski.htm. Dostęp 29.05.2019.
140
M. Matejun, Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (na podstawie badań w aglomeracji
łódzkiej)…, op. cit., s. 238.
138
139
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wykładnię prawa podatkowego. Wśród ograniczeń prawnych przedsiębiorstw sektora mikro,
małych i średnich najpopularniejsze to:141
• niestabilność przepisów prawnych,
• niejasność regulacji prawnych,
• wprowadzenie w życie przepisów prawnych z mocą wsteczną,
• ograniczenia administracyjne związane z podejmowaniem działalności gospodarczej,
• nadmierną biurokrację.
Warto zwrócić uwagę na ograniczenia rozwoju sektora MŚP wynikające z braku
dostępu do informacji, szczególnie w zakresie strategii rozwoju systemu szkoleń i doradztwa,
zmian przepisów prawnych, możliwość pozyskania nowych kontrahentów, preferencji
klientów, możliwości wprowadzenia nowych produktów, pojawienia się nisz rynkowych,
nowych rozwiązań technologicznych, funkcjonujących rozwiązań itp.142 Ograniczenia rozwoju
sektora MŚP stanowią istotny problem, w związku z tym ich identyfikacja ma fundamentalne
znaczenie dla sektora MŚP.
Ogólny podział ograniczeń funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw z sektora MŚP
przedstawiona wykres 1.
Wykres 1. Największe przeszkody w prowadzeniu firm według przedsiębiorców (%)

Źródło: Warunki prowadzenia firm w Polsce, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Warszawa 2013, s. 35.

Zmiany zachodzące na polskim rynku oddziałują na sektor MŚP. Wiele z nich ma
za zadanie poprawę funkcjonowania przedsiębiorstw. W każdym roku dokonywane są kroki
w kierunku polepszenia sytuacji przedsiębiorstw. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
przygotowała raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w 2018 roku,
w którym prezentuje wyniki badań przeprowadzonych badań Koniunktura i otoczenie biznesu.
Wyniki badań koncentrują się na ukazaniu i przedstawieniu zagadnień wpływającym
na przedsiębiorczość w Polsce. Punktem odniesienia powstania analizy są dane z lat
M. Kochmańska, Bariery rozwoju przedsiębiorczości małych i średnich firm, „Zeszyty Naukowe Wyższej
Szkoły Humanitas” nr 1, 2007, s. 62.
142
M. Krakowiak, Informacja lokalna jako uwarunkowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, „Prace
Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu” nr 1030, Wrocław 2004, s. 217-218.
141
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wcześniejszych przed rokiem 2017, pozwoli to na zwrócenie uwagi, które kwestie najsilniej
oddziałują na sektor MŚP. Badania zostały zrealizowane przez PARP w ramach programu
badawczego Panel Polskich Przedsiębiorstw, w dniu 23 marca –17 kwietnia 2018 r.
Przeprowadzono wywiady w 364 przedsiębiorstwach z właścicielami i osobami
zarządzającymi. Badanie zostało przeprowadzone przy użyciu techniki CAWI
(Computer-Assisted Web Interview). W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę jak
przedsiębiorcy postrzegają zachodzące zmiany gospodarce rysunek 2. przedstawia,
że przedsiębiorcy coraz lepiej oceniają koniunkturę w gospodarce polskiej. Rozumieć to należy
zatem, że zmiany mogące wspomóc działalność gospodarczą zachodzą w różnym tempie.
Najwięcej respondentów na postawione pytanie “Jak w porównaniu z marcem ubiegłego roku,
oceniają Państwo obecną koniunkturę? Obecna koniunktura w gospodarce polskiej jest...”
odpowiedziało, że sytuacja jest nieznacznie lepsza niż przed rokiem oraz że sytuacja jest taka
sama jak rok temu.
Rysunek 2. “Jak w porównaniu z marcem ubiegłego roku, oceniają Państwo obecną
koniunkturę? Obecna koniunktura w gospodarce polskiej jest…”

Źródło: Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa 2018.

W badaniu zadano również respondentom szereg pytań dotyczących prowadzonych
zmian w prawie. Przedsiębiorstwa zapytano o znajomość i ocenę zmian dotyczących: prawa
pracy, prawa budowlanego, rachunkowości, podatków, dozoru technicznego, dochodzenie
wierzytelności, procedur administracyjnych, działalności innowacyjnej, robotyzacji, wdrażania
Funduszy Strukturalnych UE. Na rysunku 3, przedstawiono wyniki badań. Zdecydowana
większość przedsiębiorców wskazała na podatki, kontrole skarbowe oraz zmiany w prawie
pracy (aż 50% wskazań), zaś najniższa dotyczyła dozoru technicznego (11%), a także zmian
wdrażania Funduszy Strukturalnych UE (17%). Przedsiębiorstwa oceniły zmiany pozytywnie.
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Rysunek 3. Zmiany w prawie wprowadzone w ostatnim czasie. Znajomość i ocena tych
zmian wśród przedsiębiorców

Źródło: Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa 2018.

Zmiany jakie są wprowadzane przez ich państwo, powinny służyć poprawie sytuacji na
polskim rynku pracy - szczególnie po stronie przedsiębiorców, również powinny mieć
przełożenie na ocenę obecnej koniunktury. Raport jest dodatkowo wzbogacony o analizę,
która ukazuje powiązanie pomiędzy oceną obecnej koniunktury w gospodarce polskiej z wyżej
wymienionymi zmianami w prawie. Wynik analizy wskazuje na zależność pomiędzy oceną
obecnej koniunktury oraz pozytywną oceną poszczególnych zmian w prawie. Nie jest to jednak
silna zależność.
Tabela 1. Współczynniki korelacji pomiędzy oceną zmian w prawie i oceną obecnej
koniunktury w gospodarce polskiej

Źródło: W tabeli pokazano współczynnik R2 Pearsona, Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw
w Polsce, PARP, Warszawa 2018.
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Najsilniej powiązana z pozytywną oceną obecnej koniunktury jest pozytywna ocena
zmian prawnych w zakresie dochodzenie wierzytelności (16,6%). Należy dodać, że w tabeli nie
przedstawiono wartości R2 Peresona, nie widać zatem kierunku korelacji. Wszystkie korelacje
były dodatnie. Badane przedsiębiorstwa krytycznie odnieśli się do koniunktury w swojej branży
- 15% oceniło ja jako znacznie gorszą niżeli przed rokiem, a kolejne 22% jako znacznie gorszą.
Zatem możemy wnioskować, na podstawie badań przeprowadzonych przez PARP, że zachodzą
zmiany o charakterze prawnym.
Sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w każdym roku powinien
prognozować wzrost sprzedaży. Jak wynika z raportu Barometru EFL, przeprowadzonego
w 2019 roku, w pierwszym kwartale tylko 23% przedsiębiorstw MŚP prognozuje wzrost
sprzedaży swoich produktów i usług. 52% zakłada utrzymanie podobnego poziomu zamówień,
a 19% liczy się z mogącym wystąpić spadkiem. Dlatego, ważne są warunki w jakich
funkcjonują przedsiębiorstwa, a państwo powinno stać na straży utrzymania jak najbardziej
stabilnych warunków działania m.in. pod względem prawnym. Zdaniem przedsiębiorców już
od kilku kwartałów najpoważniejszym czynnikiem, który może wpłynąć na zahamowanie
i rozwój przedsiębiorstw to trudna sytuacja na polskim rynku pracy. Jak wynika z danych GUS,
w 2018 rok w Polsce bezrobocie było na poziomie 5,8%. Liczba pracowników w wieku
produkcyjnym systematycznie spada, a korzystanie z puli bezrobotnych, która się zmniejsza
oraz zatrudnianie pracowników z innych państw tego nie zrekompensuje. Dlatego dla sektora
MŚP ważna jest automatyzacja, której celem nie jest odebranie zatrudnienia Polakom,
ale działanie tam, gdzie tych pracowników brakuje. Nowe realia z jakimi muszą się mierzyć
obecnie przedsiębiorcy pochłaniają wiele działań organizacyjnych, a także kapitału.
Przedsiębiorstwa MŚP muszą radzić sobie dodatkowo z brakiem pracowników, a jednocześnie
z procedurami prawnymi, które negatywnie wpływają ich działanie. W poprawie
funkcjonowania sektora MŚP, które mogą wpłynąć sytuację przedsiębiorstw, państwo powinno
zwrócić na kwestie łatwiejszego dostępu do dotacji oraz zamówień publicznych.
W literaturze przedmiotu na temat barier rozwoju sektora MŚP wielu autorów podkreśla
znaczącą rolę jaką ogrywają instytucje formalne w tym regulacje prawne 143. Bariery prawne
utrudniają funkcjonowanie przedsiębiorstw MŚP, ale w dużym stopniu hamują podjęcie decyzji
przedsiębiorców odnośnie wprowadzenia innowacji.144 Podstawą prawną dla polityki
przemysłowej UE jest art. 173 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którym
to państwa Wspólnoty są zobowiązane do zapewnienia niezbędnych warunków dla
konkurencyjności przemysłu UE, w tym również dla Polski. W tym celu przedsiębiorstwa MŚP
powinny częściej nawiązywać współpracę z instytucjami nieformalnymi, aby móc efektywnie
wspierać środowiska sprzyjające inicjatywą w zakresie rozwojowi przedsiębiorstw, współpracy
pomiędzy przedsiębiorstwami, a także podejmowanie działań sprzyjających lepszemu
wykorzystaniu potencjału polityki innowacyjnych, badań i rozwoju technologicznego.
W gruncie prawa krajowego działania innowacyjne przedsiębiorstw, w tym sektor MŚP
wspierają regulacje prawne zawarte w ustawie z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach
E. Stawasz, Polityka innowacyjna wobec MŚP, w: P. Niedzielski, R. Stanisławski, E, Stawasz, Polityka
innowacyjna państwa wobec sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce – Analiza uwarunkowań i ocena
realizacji, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, str. 40-41.
144
E. Alexander, The effects of legal, normative, and cultural-cognitive institutions on innovation in technology
alliances, Management International Review, Vol. 52, No. 6. 2012, str. 791-815.
143
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wsparcia działalności innowacyjnej. W ustawie za główny cel stawia się wzrost
konkurencyjności i innowacyjności gospodarki przez wzrost nakładów na sektor prywatny oraz
poprawę gospodarowania środkami publicznymi przeznaczonych na badania i rozwój.
Kluczowa instytucją wspierającą działania sektora MŚP wpływającą na poprawę przepisów
prawnych jest PARP (na który raport autor powołał się wcześniej). Celem Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorstwa jest rozwój sektora MŚP w Polsce, przez wzmacnianie ich pozycji
konkurencyjnej w oparciu o działania innowacyjne oraz nowoczesne technologie,
kształtowanie przyjaznego otoczenia biznesowego, czy tworzenie warunków do prowadzenia
działalności gospodarczej. Bardzo istotnym celem m.in. PARP oraz innych organizacji
formalnych jest tworzenie dobrych warunków dla działalności sektora MŚP pod względem
prawnym, którego efekty, przełoży się na konkurencyjność przedsiębiorstw.
Podsumowanie
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa borykają się z wieloma ograniczeniami wewnętrznymi,
nad którymi mogą pracować, ale również z zewnętrznymi, na które nie mają wpływu.
Ze względu na swoją specyfikę tych przedsiębiorstw, są one bardzo wrażliwe szczególnie na
oddziaływanie ograniczeń zewnętrznym w tym zmian prawnych. Prosta struktura
organizacyjna, powiązanie własności z zarządzaniem, ograniczone zasoby, nadmierna
biurokracja, niestabilne oraz niejasne przepisy prawne, powodują, że przedsiębiorstwa
są narażone na liczne ograniczenia rozwoju.
Ograniczenia mają różny charakter oraz w różny sposób oddziałują na przedsiębiorstwa
sektora MŚP. Warunki w jakich musi działać przedsiębiorstwo znacząco wpływa na jego
efektywność – przykładowo zmiany w przepisach prawnych wywołują wśród przedsiębiorców
niepewność i nadmierną biurokrację. Dlatego w celu ograniczenia negatywnego wpływu na
działalność przedsiębiorców kluczową rolę odgrywa państwo oraz decyzje jakie zostają podjęte
w stosunku do sektora MŚP.
Istotna jest współpraca instytucji formalnych z przedsiębiorstwami, aby było możliwe
tworzenie środowiska sprzyjającego rozwojowi przedsiębiorczości, a także promowanie
działań innowacyjnych, które mogą być kluczem do poprawy konkurencyjności sektora MŚP.
Bez odpowiedniego wsparcia i nastawienia MŚP do współpracy w zakresie B+R
w szczególności z innymi przedsiębiorstwami oraz jednostkami naukowymi i badawczymi,
zaufania do innych, akceptacja ryzyka i podejmowanie ryzyka związanego z innowacjami samo
zwiększenie środków publicznych na subwencje i dotacje innowacyjność, ulg podatkowych dla
MŚP nie da rezultatu, w postaci zwiększenie skutecznych inicjatyw MŚP, a w konsekwencji
wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki.
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RESTRICTIONS ON THE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES IN THE SME SECTOR
IN POLAND
Summary: Micro, small and medium enterprises operating on the modern market due to their specificity
face barriers limiting development and preventing functioning. Legal restrictions are one of the most
important barriers, especially when many regulations affect the activities of enterprises in this sector.
The objectives of the article are to present the basic barriers affecting the activity of micro, small and
medium enterprises.
Keywords: Restrictions, Barriers, Development, SME sector.
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Artur Kuchciński145, Danuta Mokrosińska146, Szymon Jędrasek147
ROLA FAKTORINGU W FINANSOWANIU DZIAŁALNOŚCI
PRZEDSIĘBIORSTW
Streszczenie: Faktoring jest jednym ze źródeł finansowania przedsiębiorstw. Jest to forma krótkoterminowego
finansowania dla firm dostarczających tzw. „kredyty handlowe” z wykorzystaniem odroczonych terminów
płatności na rzecz swoich kontrahentów. W Polsce usługa ta staje się coraz bardziej popularna, co potwierdzają
dane rynkowe prezentowane przez Polski Związek Faktorów. Celem niniejszego artykułu jest zdiagnozowanie
sytuacji na rynku usług faktoringowych. Autorzy zidentyfikowali także kluczowe czynniki, które mają wpływ
na rozwój faktoringu w Polsce. Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej części autorzy przedstawili
faktoring jako źródło finansowania przedsiębiorstw, a także scharakteryzowali rynek tych usług w Polsce.
W drugiej części przedstawiono wyniki badań i analiz nad wpływem faktoringu na funkcjonowanie
przedsiębiorstw w Polsce.
Słowa kluczowe: Faktoring, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, źródła finansowania.

Wstęp
Procesy ekonomiczne zachodzące w każdym podmiocie gospodarczym są warunkowane
posiadanym kapitałem, osiąganymi dochodami i kosztami ponoszonymi na ich uzyskanie.
Stąd też źródłem sukcesu firmy jest między innymi jakość zarządzania finansami. Kapitały na
powstanie firmy, finansowanie bieżącej działalności i planowane przedsięwzięcia rozwojowe
można pozyskać z różnych źródeł. Fakt ten rodzi konieczność posługiwania się określonymi
instrumentami, by wybór źródeł i kreacji kapitału był najbardziej racjonalny148.
Dostęp do zewnętrznych form finansowania jest niezwykle istotną kwestią z punktu
widzenia każdego przedsiębiorstwa, ponieważ kapitał ten wpływa na wynik finansowy,
wspomaga bieżącą działalność oraz umożliwia rozwój w dłuższej perspektywie czasowej 149.
Faktoring stanowi istotne źródło zewnętrznego finansowania o charakterze
krótkoterminowym. Jest coraz bardziej popularną formą finansowania działalności
przedsiębiorstw w Polsce i na świecie. W ramach umowy faktoringu faktor przekazuje bowiem
podmiotowi korzystającemu z faktoringu w formie zaliczki ustalony wcześniej procent
wierzytelności, który może stanowić nawet do 90% wartości faktury. To pozwala
przedsiębiorstwu dostarczającemu towar lub usługi skrócić cykl rotacji należności, co znacząco
wpływa na poprawę bieżącej poprawy płynności faktoranta. Dodatkowym atutem tej formy
finansowania jest ograniczenie ryzyka niewypłacalności kontrahenta, które to ryzyko
podejmuje faktor. Należy także pamiętać o jakże korzystnych dla faktoranta usługach
dodatkowych, z których może on skorzystać począwszy od doradztwa, inkasa należności,
monitorowania i rozliczania dłużników, weryfikacji wiarygodności kontrahenta na windykacji
kończąc.
Na rynku usług finansowych, obok faktoringu, występuje wiele form finansowania
Dr inż., Społeczna Akademia Nauk w Łodzi.
Dr, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi.
147
Mgr, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi.
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działalności gospodarczej kapitałem obcym tj. np.: kredyty (bankowy, kupiecki), leasing,
franchising czy crowdfunding. Dlaczego więc to faktoring cieszy się coraz większą
popularnością?
Biorąc pod uwagę powyższe celem niniejszego artykułu jest analiza rynku usług
faktoringowych w latach 2007-2017 oraz określenie kluczowych czynników mających wypływ
na rozwój tychże usług w Polsce.
Autorzy będą poszukiwali odpowiedzi na następujące pytania badawcze:
− Jak wygląda sytuacja na rynku usług faktoringowych pod względem liczby klientów
i liczby finansowanych faktur oraz pod względem wartości obrotu firm faktoringowych
w analizowanym okresie?
− Jakie są czynniki wpływające na korzystanie z tej formy finansowania jaką jest faktoring
w sektorze przedsiębiorstw?
− Jakie są bariery rozwoju usług faktoringowych w Polsce?
− Jak wykorzystanie usług faktoringowych wpływa na kondycję finansową MŚP oraz
dużych przedsiębiorstw?
− Jakie jest zapotrzebowanie na usługi faktoringowe w sektorze MŚP oraz dużych
przedsiębiorstwach?
Do realizacji celu artykułu i odpowiedzi na postawione pytania badawcze sformułowano
następującą tezę badawczą: faktoring, jest coraz popularniejszą metodą finansowania
przedsiębiorstw w Polsce.
Aby cel artykułu mógł zostać zrealizowany, wykorzystano następujące metody
badawcze: przeprowadzono badania metodą CAWI (ang. Computer Assisted Web Interview)
wśród przedsiębiorstw korzystających z usług faktoringowych oraz metodę opisową polegającą
na analizie: literatury związanej z problematyką faktoringu, aktów prawnych, źródeł
internetowych oraz raportów i analiz Polskiego Związku Faktoringu. Uzupełnieniem
przestawionych metod badawczych była również obserwacja zjawiska i analiza rynku tego typu
finansowania w Polsce w latach 2007-2017.
Faktoring i jego istota
Termin faktoring pochodzi z języka angielskiego, natomiast etymologicznych źródeł można
upatrywać w języku łacińskim – czasownik facere oznacza „czynić” lub „czynić za kogoś”150.
Początki faktoringu sięgają lat 30-tych XX wieku. Praźródeł faktoringu można upatrywać
również w starożytnej Babilonii lub Fenicji. W XIV wieku mianem faktora określano agenta i
komisanta w handlu kolonialnym. W XVIII wieku Imperium Brytyjskie podczas kolonizacji
Indii Wschodnich posługiwało się w handlu faktorem, który pośredniczył w sprzedaży
towarów, udzielaniu zaliczek na poczet dostaw z Anglii, za co pobierał zapłatę od nabywcy na
własny rachunek i we własnym imieniu151.
W drugiej połowie XIX wieku Ameryka Północna była centrum nowoczesnego
faktoringu. W latach 70-tych XX wieku faktoring zaczął pojawiać się w Europie, powstawały
przedsiębiorstwa faktoringowe w formie spółek handlowych z udziałem banków i faktorów
T. Baron, Charakter prawny umowy factoringowej [w:] Faktoring. Almanach Polskiego Związku Faktorów,
red. T. Biernat, Polski Związek Faktorów, Warszawa 2005, s. 22.
151
M. Tokarski, Faktoring w małych i średnich przedsiębiorstwach, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 3839.
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amerykańskich. W Polsce instytucja faktoringu ma krótką historię. Rozwój przedsiębiorczości
i rosnące zapotrzebowanie na kapitał, spowodowane problemami w egzekwowaniu należności
za sprzedane towary i usługi sprawiło, że powstały wydzielone z banków odrębne instytucje
i niezależne jednostki świadczące usługi faktoringowe152.
Definiując faktoring można stwierdzić, że faktoring jest on krótkoterminową formą
finansowania przedsiębiorstwa, polegającą na nabywaniu przez wyspecjalizowaną instytucję
finansową – zwaną faktorem – od przedsiębiorstwa zwanego faktorantem – należności z tytułu
dostawy towarów i usług153.
Można również stwierdzić, że faktoring dotyczy nabywania od przedsiębiorców,
za określoną cenę, wierzytelności przysługujących im w stosunku do dłużników154.
Zgodnie z Konwencją Ottawską uchwaloną w 1988 roku faktoring to zbiór wielu
różnorodnych usług finansowych świadczonych przez faktora na rzecz faktoranta155.
W Polsce zawieranie umów faktoringowych wynika z zasady swobody zawierania umów
zgodnie z artykułem 353 Kodeksu Cywilnego156. Przy umowie faktoringowej stosuje się
przepisy zawarte w Kodeksie Cywilnym art. 509-516, które dotyczą zmiany wierzytelności
oraz przepisy art. 881-887 Kodeksu Cywilnego dotyczące poręczenia.
Podczas zawierania umowy faktoringowej wyróżnia się następujące etapy,
które przestawia rysunek 1.

A. Dmowski, J. Sarnowski, D. Prokopowicz, Finanse i bankowość. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2008,
s. 310.
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A. Bielawska, Finanse zagraniczne MŚP. Wybrane problemy, PWN, Warszawa 2006, s. 113.
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A. Marcysiak, A. Marcysiak, Faktoring jako element zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa,
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Seria: Administracja i
Zarządzanie” 2015, nr 106, s. 164.
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A. Bielawska, Faktoring międzynarodowy małych i średnich przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług” 2009, nr 34, s. 22.
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Rysunek 1. Etapy postępowania przy zawieraniu umowy faktoringowej
ETAP

CEL

Wstępna ocena
możliwości
podpisania umowy

Wnikliwa analiza opłacalności zawarcia umowy.
Należy uzyskać pełne i dokładne informacje o
sytuacji prawnej i gospodarczej wszystkich stron
umowy, sytuacji na rynku finansowym, a także skali
ryzyka i ewentualnych korzyści.

Przygotowanie
niezbędnej
dokumentacji

Przed złożeniem u faktora wniosku o zawarcie
umowy
faktoringowej
niezbędne
jest
skompletowanie stosownych dokumentów, które:
potwierdzają istnienie wierzytelności, dotyczą
faktoranta, dotyczą dłużnika, dotyczą prawnego
zabezpieczenia wierzytelności.

Ocena wniosku
faktoringowego

Forma wniosku o faktoring ustalana jest przez
faktora na zasadach indywidualnych. Wniosek jest
badany z punktu widzenia formalnego (jakość
dokumentów złożonych przez faktoranta) oraz
merytorycznego (ocena wniosku z punktu widzenia
celowości zawarcia umowy).

Wstępna propozycja
umowy

Sporządzenie projektu umowy faktoringowej w celu
dalszego jej negocjowania.

Zawarcie umowy
faktoringowej
Źródło: K. Czubakowska, Od auditingu do sponsoringu w rachunkowości, PWE, Warszawa 2007, s. 110.
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W umowie faktoringu można wyróżnić trzy podmioty biorące udział w transakcji, które
przedstawiono na rysunku 2.

Rysunek 2. Podmioty faktoringu
Faktoring

Faktorant

Faktor

Dłużnik

dostawca towarów i usług

instytucja faktoringowa, która kupuje
wierzytelności i świadczy usługi np.
bank lub firma faktoringowa

odbiorca towarów lub usług

Źródło: J. Grzywacz, Podstawy bankowości, Difin, Warszawa 2006, s. 187.

Faktorant to dostawca towarów lub usług. Jest uprawniony do otrzymywania świadczeń
pieniężnych z tytułu dostaw lub usług, czyli przysługuje mu wierzytelność w stosunku do
dłużnika, a następnie sprzedaje je wyspecjalizowanej instytucji – faktorowi157.
Faktor to wyspecjalizowana instytucja finansowa, która nabywa od dostawcy
wierzytelności z tytułu sprzedanych towarów lub usług. Może być to bank, który oferuje
faktoring jako usługę finansową lub firma faktoringowa, specjalizująca się w świadczeniu tej
usługi158.
Dłużnik to trzeci podmiot faktoringu, który jest zobowiązany do świadczeń pieniężnych
na rzecz dostawy, czyli faktoranta. Dłużnik to przedsiębiorca, który jest zobowiązany do
zapłaty faktorantowi należności za nabyte towary i świadczone usługi 159.
W praktyce wykształciło się wiele form faktoringu. W tabeli 1 przedstawiono rodzaje
faktoringu sklasyfikowane według poszczególnych kryteriów.
Tabela 1. Klasyfikacja faktoringu
Kryterium podziału

Rodzaj zawieranej umowy

Umiejscowienie ryzyka
niewypłacalności
dłużnika

− faktoring pełny (właściwy) – faktor przejmuje całe ryzyko niewypłacalności dłużnika
− faktoring niepełny (niewłaściwy) – faktor nie przejmuje na siebie ryzyka niewypłacalności
dłużnika
− faktoring mieszany – łączy w sobie cechy faktoringu pełnego i niepełnego, w którym strony
ustalają wartość graniczną do której faktor przejmuje na siebie ryzyko niewypłacalności
dłużnika

A. Dmowski, J. Sarnowski, D. Prokopowicz, Finanse…, s. 317.
D. Podedworna-Tarnowska, Faktoring jako instrument wspierający zarządzanie należnościami
[w:] Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypadków, red. M. Panfil, Difin, Warszawa 2011, s. 326.
159
M. Tokarski, Faktoring…, s. 55.
157
158
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Sposób i moment
otrzymania zapłaty za
sprzedaną
wierzytelność

Sposób zawiadamiania
dłużnika o umowie

Miejsce działania
podmiotów
uczestniczących
w transakcji

Szczególne formy

Inne typy

− faktoring zaliczkowy – faktorant otrzymuje zapłatę od faktora w formie zaliczki, która
wynika z wystawionych faktur na poczet przyszłej zapłaty z tytułu wykupionych należności,
gdy wierzytelność jest wymagalna lub zostanie spłacony dług faktorowi
− faktoring dyskontowy – po przelewie wierzytelności na faktora zostaje wypłacona całość
kwoty pomniejszona o odsetki i prowizję dla faktora
− faktoring wymagalnościowy – od chwili zawarcia umowy nie zostają wypłacone żadne środki
pieniężne za wierzytelności aż do chwili uzyskania płatności przez faktora od konkretnego
dłużnika
− faktoring otwarty – niezwłoczne zawiadomienie dłużnika o zawarciu umowy faktoringowej
− faktoring półotwarty – dłużnik nie jest od razu informowany o zawarciu umowy
faktoringowej, dowiaduje się o tym w momencie wezwania go przez faktora do zapłaty
wierzytelności
− faktoring cichy (tajny) – dłużnik nie jest zawiadamiany o zawarciu umowy faktoringowej
− faktoring krajowy
− faktoring międzynarodowy
− faktoring eksportowy
− faktoring importowy
− metafaktoring – występuje dodatkowy podmiot, czyli bank faktoranta. Faktorant przelewa
wierzytelność na swój bank podpisując z nim umowę, a następnie bank podpisuje umowę
faktoringu z faktorem. Następuje rozdzielenie ryzyka między bank faktoranta i faktora, w
wyniku podpisanych dwóch umów
− faktoring powierniczy – faktor nie przejmuje ryzyka wypłacalności, tylko zarządza
wierzytelnościami, pełniąc przy tym tylko funkcję usługową. Bank upoważnia faktora do
wykonywania usług, które są niezbędne do ściągania wierzytelności od przedsiębiorcy
− honorarium faktoring – zawierany przez przedstawicieli wolnych zawodów, obejmuje
należności z tytułu przysługującym im honorarium
− faktoring leasingowy – istnieje możliwość wycofania środków ulokowanych w należnościach
leasingowych oraz ich wykorzystanie na finansowanie innych transakcji leasingowych
− bulk faktoring – faktorant nie korzysta z żadnych dodatkowych usług tylko sprzedaje
faktorowi wierzytelności i otrzymuje za nie zapłatę
− refaktoring – polega na zbyciu wierzytelności handlowej przez podmiot, który poprzednio
sam ją kupił na podstawie umowy faktoringu,
− reverse-faktoring – występuje wzajemne kredytowanie się dostawców z jednoczesnym
zabezpieczaniem się kontraktowo na dostawę przyszłych partii towarów
− e-faktoring – usługa faktoringu świadczona jest za pośrednictwem Internetu, pozwala to na
odciążenie działów rozliczeniowo-księgowych firm, dzięki temu daje możliwość
koncentracji na działalności podstawowej
− faktoring bez regresu – faktor finansuje należności przedsiębiorstwa, ale to ono jest
zobowiązane do ich realizacji i ściągnięcia od dłużnika, brak tu funkcji gwarancji
− faktoring z regresem – brak w nim funkcji finansowania, faktor nabywa należności w
momencie nadejścia terminu ich realizacji, występuje tu funkcja gwarancji
− faktoring nowy – przedsiębiorstwo pełni funkcję usługową, zajmuje się rachunkowością,
fakturowaniem oraz kontrolowaniem terminów płatności

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Rosa, Alternatywne instrumenty finansowania [w:] Nowoczesne
zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, red. A. Bielawska, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 178-179;
K. Czubakowska, Od auditingu…, s. 106-107; A. Dmowski, J. Sarnowski, D. Prokopowicz, Finanse…,
s. 323-341.

Znaczenie ekonomiczne faktoringu, który ma wpływ na efekty prowadzonej działalności,
można rozpatrywać na podstawie funkcji, które pełni faktoring160:
− funkcja finansowa – polega na uzyskaniu przez przedsiębiorstwo płynnej gotówki przed
upływem terminu inkasa należności od klientów,

160

D. Podedworna-Tarnowska, Faktoring…, s. 327-328.
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− funkcja gwarancyjna – polega na przyjmowaniu przez instytucję faktoringową ryzyka
wypłacalności dłużnika w określonych granicach, jej istotą jest brak tzw. regresu faktora
wobec faktoranta, czyli zwrotnego przeniesienia własności wierzytelności, gdy dłużnik
nie spełni świadczenia w wyznaczonym terminie zawartym w umowie,
− funkcja usługowa – polega na świadczeniu przez instytucję faktoringową określonych
czynności związanych z ewidencją i monitorowaniem, a także inkasem należności, które
były wcześniej w gestii przedsiębiorstwa, związana jest z różnorodnymi usługami
wykonywanymi przez faktorów, czyli usługami komplementarnymi (np. monitoring
i administrowanie wierzytelności) i fakultatywnymi (np. doradztwo gospodarcze,
finansowe, prawne, usługi windykacji i egzekucji należności).
Rynek usług faktoringowych w Polsce
Rynek faktoringu w Polsce jest dynamicznie rosnącą branżą w sektorze usług finansowych.
W latach 2007-2017 wzrastała wartość obrotu firm faktoringowych w Polsce (wyjątkiem był
jedynie rok 2009, kiedy to obrót firm zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów (PZF)
nieznacznie spadł w porównaniu z rokiem 2008), co świadczy o tym, że rynek faktoringu stale
się rozwija. W 2017 roku wartość obrotów wyniosła 185,0 mld PLN. Szczegółowe dane
prezentuje wykres 1. Według prognoz na kolejne lata, wartość obrotów firm faktoringowych
dalej będzie wzrastać. Z szacunków Polskiego Związku Faktorów wynika, że po II kwartale
2018 roku, wartość obrotów wyniosła 109,5 mld PLN w związku z czym na koniec 2018 roku
wartość przekroczy 200 mld PLN.
Wykres 1. Wartość obrotu firm faktoringowych zrzeszonych w PZF w latach 2007-2017
(w mld PLN)
Wartość obrotu w mld PLN

200

185,0
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Rok
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Polskiego Związku Faktorów.

Z danych PZF wynika, że z roku na rok rośnie liczba klientów firm faktoringowych
(z 1 608 w 2007 do 7 095 w 2015 roku), liczba dłużników (z 49 024 w 2007 do 136 026 w 2015
roku) oraz liczba sfinansowanych faktur (z 1 626 844 w 2007 do 6 566 213 w 2015 roku).
Szczegółowe dane prezentuje tabela 3.
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Tabela 3. Statystyki rynku faktoringu w Polsce w latach 2007-2015
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Faktoring
krajowy
84%
78%
75%
76%
79%
79%
79%
79%
77%

Struktura obrotów
Faktoring
eksportowy
15%
21%
23%
23%
20%
19%
19%
20%
22%

Faktoring
importowy
1%
1%
2%
1%
1%
2%
2%
1%
1%

Liczba
klientów

Liczba
dłużników

1 608
2 031
1 702
3 210
4 106
4 706
5 438
6 314
7 095

49 024
47 913
47 805
76 943
84 653
89 204
106 445
127 196
136 026

Liczba
sfinansowanych
faktur
1 626 844
1 888 403
1 977 700
3 187 089
3 655 715
3 761 550
4 405 787
5 474 853
6 566 213

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Polskiego Związku Faktorów.

Według szacunków PZF na koniec pierwszego półrocza 2016 roku z usług firm
faktoringowych zrzeszonych w PZF korzystało ok. 7 tysięcy przedsiębiorstw, które
przedłożyły do sfinansowania ok. 3,3 miliona faktur wobec ponad 140 tysięcy swoich
odbiorców o wartości 73,5 miliarda złotych. Stanowi to około 7 proc. polskiego produktu
krajowego brutto161.
Biorąc pod uwagę strukturę obrotów firm faktoringowych ze względu na formę usługi
daje się zauważyć istotną tendencję wzrostową w ramach faktoringu eksportowego niepełnego
(29,3% wzrost II kw. 2018 r w relacji do analogicznego okresu roku poprzedniego).
Firmy faktoringowe odnotowały także wzrost obrotów w ramach faktoringu krajowego
zarówno pełnego jak i niepełnego, ale już na niższym poziomie – odpowiednio ok. 15% i 12%.
Natomiast w przypadku faktoringu eksportowego pełnego firmy te odnotowały spadek obrotów
w prezentowanym okresie o prawie 11%. Szczegółowe dane przedstawia tabela 4.
Tabela 4. Struktura obrotów firm zrzeszonych w PZF po II kw. 2018r. w relacji do
analogicznego okresu w ujęciu rodzajowym
Forma usługi
Faktoring krajowy pełny
Faktoring krajowy niepełny
Faktoring eksportowy pełny
Faktoring eksportowy niepełny

II kwartał 2018 [mln
PLN]
44 357
30 795
10 149
7 935

II kwartał 2017
[mln PLN]
38 587
27 505
11 313
6 137

Zmiana [%]
14,95
11,96
-10,29
29,3

Źródło: Dane Polskiego Związku Faktorów.

Metodologia i zakres badań
Popularność faktoringu w Polsce rośnie nieprzerwanie od wielu lat. Potwierdzają to m.in. dane
publikowane przez Polski Związek Faktorów. Obroty firm zrzeszonych w PZF po I półroczu
2018 sięgnęły 109,5 mld zł, co stanowi wzrost o 27,5% niż rok temu. W związku z tym,
zamierzeniem autorów była diagnoza obecnej sytuacji panującej na rynku faktoringu w Polsce.
W okresie czerwiec – wrzesień 2018r. zostały przeprowadzone badania ankietowe
w przedsiębiorstwach, które w swojej działalności wykorzystują faktoring.
Badania zrealizowano metodą CAWI. Badaniem zostały objęte mikro, małe, średnie oraz duże

161

Ł. Piekutowski, Rynek faktoringu w Polsce, „Gazeta Finansowa”, 12-25 sierpnia 2016, s. 30.
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przedsiębiorstwa, mające swoją siedzibę na terenie Polski162. Dane kontaktowe pozyskano za
pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej163 (CEIDG).
Łącznie uzyskano 39 ankiet od przedsiębiorstw działających w tej samej branży.
Strukturę uzyskanych odpowiedzi ilustruje tabela 4.
Tabela 4. Liczba otrzymanych
uczestniczących w badaniu

ankiet

wielkość przedsiębiorstwa
mikro
małe
średnie
duże
RAZEM

wśród

poszczególnych

przedsiębiorstw

Liczba uzyskanych odpowiedzi
5
11
11
12
39

Źródło: wyniki badań własnych.

−
−
−
−

Celem przeprowadzonych badań było:
określenie czynników wpływających na wykorzystanie faktoringu wśród
przedsiębiorstw,
określenie barier rozwoju usług faktoringowych,
zbadanie wpływu wykorzystania faktoringu na kondycję finansową przedsiębiorstw,
określenie zapotrzebowania na usługi faktoringowe.

Wyniki badań
W związku z tym, że faktoring jest coraz bardziej popularną formą finansowania
przedsiębiorstw, za pośrednictwem kwestionariusza ankiety zbadano, jakie czynniki mają
kluczowy wpływ na to, iż przedsiębiorstwa decydują się na skorzystanie z usług
faktoringowych. Jak pokazują wyniki badania, dla wszystkich respondentów faktoring jest
szybkim sposobem na zapewnienie gotówki co przekłada się na poprawę płynności finansowej.
W dalszej kolejności badane przedsiębiorstwa wskazywały eliminację ryzyka związanego
z dłużnikami (64%), redukcję kosztów windykacji (23%) oraz oszczędność czasu związaną
z administrowaniem należnościami. Szczegółowe wyniki przedstawia wykres 2.

Należy nadmienić, iż przeprowadzone badania miały charakter pilotażowy (zwiad badawczy), które
przeprowadzone było na niewielką skalę – mała próba badawcza. Autorzy przeprowadzili badanie próbne, przed
kolejnym, zasadniczym badaniem naukowym, celem weryfikacji wstępnej wiedzy o analizowanym zjawisku.
163
Wyszukiwarka danych zawartych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dostępna
jest pod adresem: https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/search.aspx
162
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Wykres 2. Czynniki wpływające na wykorzystanie faktoringu w przedsiębiorstwie
szybki sposób na zapewnienie gotówki (płynności
finansowej)

100%

eliminacja ryzyka związanego z dłużnikami

64%

redukcja kosztów ewentualnej windykacji
należności

23%

oszczędność czasu związana z administracją
należności

13%
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40%

60%

80%
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Źródło: wyniki badań własnych – wybór wielokrotny, n = 39.

W kolejnym pytaniu zbadano, jakie czynniki wpływają niekorzystnie na korzystanie
z usług faktoringowych przez przedsiębiorstwa, co w konsekwencji przekłada się na cały rynek
tychże usług. Wszyscy respondenci wskazali zgodnie, że podstawowym czynnikiem
ograniczającym korzystanie z faktoringu są związane z nim koszty, które ponosi faktorant na
rzecz instytucji faktoringowej. Kolejnym, istotnie ograniczającym czynnikiem, jest fakt, że cała
procedura faktoringowa jest postrzegana przez przedsiębiorstwa jako skomplikowana
– wskazało to 67% badanych podmiotów. W dalszej kolejności (23%) respondenci wybrali:
konieczność zmiany sposobu rozliczania z kontrahentem – wymagana jest ich zgoda,
a nierzadko wolą oni jednak współpracę bezpośrednią niż za pośrednictwem faktora, oraz
ryzyko rezygnacji kontrahentów z dalszej współpracy, gdy dowiedzą się o rozpoczęciu umowy
faktoringu, co wskazało 13% badanych. Również konieczność wskazania wysokich obrotów i
posiadania stałych kontrahentów została uznana za czynnik, który ogranicza możliwość
skorzystania z faktoringu. Jak wskazuje J. Rubik większość instytucji faktoringowych
wyznacza minimalne limity przychodów ze sprzedaży produktów, po przekroczeniu których
podmioty mogą starać się o nawiązanie współpracy164. Szczegółowe wyniki zostały
zaprezentowane na wykresie 3.

J. Rubik, Rola faktoringu w zarządzaniu płynnością finansową jednostki, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego. Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia” 2011, nr 41 s. 478.
164
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Wykres 3. Czynniki ograniczające wykorzystanie faktoringu w przedsiębiorstwach
100%

koszty
procedura jest bardziej skomplikowana (np. od
kredytu)

67%

konieczność zmiany sposobu rozliczania z
kontrahentami

23%

ryzyko utraty kontrahentów z dalszej
współpracy
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posiadania stałych klientów
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Źródło: wyniki badań własnych – wybór wielokrotny, n = 39.

Przeprowadzone badanie dało odpowiedź na pytanie jak wykorzystanie usług
faktoringowych wśród ankietowanych przedsiębiorstwach wpłynęły na ich kondycję finansową
(wykres 4). Żaden z badanych podmiotów nie stwierdził, iż ich sytuacja uległa pogorszeniu. U
28% kondycja finansowa firmy pozostała niezmieniona. Najwięcej ankietowanych (72%)
stwierdziło, iż dzięki zastosowaniu faktoringu sytuacja finansowa przedsiębiorstwa uległa
poprawie.
Uzyskane wyniki potwierdzają stanowiska innych badaczy np.: D. Nowak i M.
Gołembski stwierdzają, że faktoring „stanowi efektywny instrument, wpływający na poprawę
płynności oraz przyspiesza okres rotacji środków pieniężnych poprzez zamianę zamrożonego
kapitału w formie usług lub produktów odbiorcy w gotówkę”165, zapewniając tym samym
zapewnienie przedsiębiorstwu bieżącej płynności finansowej. Podobne stanowisko prezentuje
J. Czarecki stwierdzając na podstawie przeprowadzonych badań, że przedsiębiorstwa
pozytywnie oceniały wpływ faktoringu pod kątem jego oddziaływania na płynność
finansową166.

D. Nowak, M. Gołembski, Stan i kierunki rozwoju faktoringu w Polsce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego. Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia” 2013, nr 62, s. 363.
166
J. Czarecki, Efekty stosowania faktoringu jako zewnętrznego źródła finansowania działalności przedsiębiorstw
w świetle przeprowadzonych badań ankietowych, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2008, nr 218
s. 54.
165
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Wykres 4. Wpływ faktoringu na kondycję finansową przedsiębiorstw
Dzięki wykorzystaniu usług fakgotingowych
kondycja finansowa przedsiębiorstwa:

28%

72%

pozostała bez zmian

poprawiła się

Źródło: wyniki badań własnych – wybór jednokrotny, n = 39.

Ostatnie pytanie miało na celu zebranie informacji czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy
badane przedsiębiorstwa zamierzają skorzystać z usług faktoringowych. Wyniki wskazują,
że niespełna połowa respondentów (46%) zamierza wykorzystać faktoring w finansowaniu
swojej działalności. 23% badanych wskazało, że nie planuje korzystać z faktoringu, zaś 31%
nie podjęło jeszcze decyzji. Wyniki te przestawia wykres 5.
Wykres 5. Zapotrzebowanie na usługi faktoringowe wśród przedsiębiorstw
Czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy przedsiębiorstwo planuje
skorzystać z usług faktoringowych?
NIE WIEM - 31%
TAK - 46%

NIE - 23%

Źródło: wyniki badań własnych – wybór jednokrotny, n = 39.

Zakończenie
Faktoring, pomimo że nie jest młodą usługą to wciąż jest stale rozwijającą się formą
finansowania działalności gospodarczej, a co więcej poprawiania płynności finansowej firm.
Nie bez powodu to źródło finansowania działalności zyskuje coraz bardziej
na popularności. Ogromną jego zaletą jest bowiem szybka poprawa płynności finansowej
przedsiębiorstwa bez konieczności posiadania dodatkowego zabezpieczenia tj. np. w przypadku
kredytów bakowych. Faktor niemal natychmiast po wystawieniu faktury przez faktoranta jest
w stanie wypłacić mu stosowną kwotę. W związku z powyższym problem płynności finansowej
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przedsiębiorstwa nie występuje.
Celem niniejszego artykułu była analiza rynku usług faktoringowych w latach 2007-2017
oraz określenie kluczowych czynników mających wypływ na rozwój tychże usług w Polsce.
Na podstawie przeprowadzonej analizy danych, pochodzących od Polskiego Związku
Faktorów oraz na gruncie wyników badań własnych, cel ten został w pełni zrealizowany.
Autorzy poszukiwali odpowiedzi na następujące pytania badawcze:
⁻ Jak wygląda sytuacja na rynku usług faktoringowych pod względem liczby klientów
i liczby finansowanych faktur oraz pod względem wartości obrotu firm faktoringowych
w analizowanym okresie? Z danych PZF wynika, iż z roku na rok wzrasta liczba klientów
(2007 – 1,6 tys., 2015 – 7,1 tys.) i liczba finansowanych faktur (2007 – 1,6 mln,
2015 – 6,6 mln). Dane te wskazują, iż przedsiębiorcy coraz chętniej korzystają z usług
faktoringowych. Wzrasta także wartość obrotu firm faktoringowych z 18,8 mld PLN
w 2007r. do 185,0 mld zł w 2017r.
⁻ Jakie są czynniki wpływające na korzystanie z tej formy finansowania jaką jest faktoring
w sektorze przedsiębiorstw? Wyniki badań pokazały, że najważniejszym czynnikiem,
który wskazali wszyscy ankietowani to fakt szybkiego pozyskania gotówki i poprawy
płynności finansowej. Większość ankietowanych przedsiębiorców za istotny czynnik
uznało także eliminację ryzyka związanego z dłużnikami. Mniej znaczącymi okazały się
redukcja kosztów windykacji, a także oszczędność czasu związana z administrowaniem
należnościami.
− Jakie są bariery rozwoju usług faktoringowych w Polsce? Z przeprowadzonych badań
ankietowych wynika, iż podstawowym czynnikiem ograniczającym korzystanie
z faktoringu są związane z nim koszty, które ponosi faktorant na rzecz instytucji
faktoringowej. Nie bez znaczenia pozostają także takie czynniki jak: poziom
skomplikowania procedury faktoringowej, konieczność zmiany sposobu rozliczania
z kontrahentem czy ryzyko rezygnacji kontrahentów z dalszej współpracy, gdy dowiedzą
się oni o rozpoczęciu umowy faktoringu. Za mniej istotne czynniki ograniczające
korzystanie z tego sposobu finansowania respondenci uznali konieczność wskazania
wysokich obrotów oraz posiadania stałych kontrahentów.
− Jak wykorzystanie usług faktoringowych wpływa na kondycję finansową MŚP
oraz dużych przedsiębiorstw? Większość ankietowanych przedsiębiorców (72%) uznała,
iż dzięki skorzystaniu z usługi faktoringu ich kondycja finansowa uległa poprawie.
Można więc stwierdzić, że korzystanie z usług factoringowych pozytywnie wpływa na
kondycję przedsiębiorstw.
− Jakie jest zapotrzebowanie na usługi faktoringowe w sektorze MŚP oraz dużych
przedsiębiorstwach? Prawie połowa respondentów (46%) uznała, że zamierza skorzystać
z usług faktoringowych w ciągu najbliższych 12-tu miesięcy, natomiast 31% badanych
było niezdecydowanych.
Konkludując należy stwierdzić, iż mimo nielicznych barier, które w takiej czy innej
postaci towarzyszą każdej formie finansowania działalności, będący przedmiotem badań
faktoring posiada wiele istotnych, wskazanych powyżej przez przedsiębiorców, zalet
skłaniających ich do coraz częstszego korzystania z przedmiotowej usługi. Dodatkowo
korzystna koniunktura gospodarcza potęguje wzrastające zainteresowanie polskich
przedsiębiorców usługą faktoringową. Występujący wzrost popytu konsumpcyjnego, przyrost
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zatrudnienia, rosnące płace, a w konsekwencji wzrost produkcji to dobry prognostyk
na najbliższe lata dla rozwoju rynku faktoringu w Polsce.
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THE ROLE OF FACTORING IN FINANCING ENTERPRISES
Summary: Factoring is one of the sources of financing enterprises. It is a form of short-term financing
for companies providing so-called “trade credits” using deferred payment terms to their counterparties.
In Poland, this service is becoming more and more popular, which is confirmed by market data. The
purpose of this article is to diagnose the situation on the factoring services market. The authors also
identified key factors, that influence for development of factoring in Poland. The article consists of two
parts. In the first part, the authors presented factoring as a source of financing for enterprises and also
characterized the market for these services in Poland. The second part presents the results of research
on the impact of factoring on the functioning of enterprises in Poland.
Keywords: Factoring, micro, small and medium-sized enterprises, sources of financing.
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Magdalena Kóska-Wolny167
WYMIARY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PUBLICZNEJ A WYNIKI
FINANSOWE I POZAFINANSOWE ORGANIZACJI
Streszczenie: Niniejszy artykuł podejmuje problematykę przedsiębiorczości organizacyjnej w wybranym sektorze
usług publicznych – branży wodociągowo-kanalizacyjnej w Polsce. Celem artykułu jest rozwiązanie problemu
badawczego zawartego w pytaniu: Jakie są związki pomiędzy wymiarami przedsiębiorczości publicznej
a wynikami finansowymi i pozafinansowymi osiąganymi przez te organizacje? Zasadniczym punktem wyjścia
na zadane w artykule pytanie jest konceptualny model przedsiębiorczości publicznej, który został sprawdzony
empirycznie w rozprawie doktorskiej Autorki. Aby zweryfikować model opracowano narzędzie
badawcze-kwestionariusz, którego pytania/stwierdzenia zostały dostosowane do specyfiki wybranego obszaru
usług publicznych – branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Przeprowadzone badania częściowo potwierdziły
istnienie pozytywnego związku między wymiarami przedsiębiorczości a wynikami finansowymi
i pozafinansowymi organizacji (stwierdzono pewne zależności cząstkowe).
Słowa kluczowe: Przedsiębiorczość organizacyjna w sektorze publicznym, branża wodociągowo-kanalizacyjna.

Wstęp
Przedsiębiorczość organizacyjna jako zjawisko wielowymiarowe jest uniwersalną koncepcją,
która ma ogromny wpływ nie tylko na gospodarczą sferę życia, ale również na jego aspekty
kulturowe czy społeczne. W jej konceptualizacji możemy doszukać się między innymi kilku
kluczowych komponentów: uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, ujęcia procesowego,
podejmowania ryzyka, a także umiejętności poszukiwania szans i zagrożeń. Przedsiębiorczość
organizacyjna umożliwia zatem stworzenie okazji do osiągnięcia efektywnych wyników
finansowych i pozafinansowych, zmian i innowacji zarówno w publicznym, jak i prywatnym
sektorze.
Wzrost oczekiwań interesariuszy, przyśpieszenie innowacji w sektorze branży
wodociągowo-kanalizacyjnej, zmiana prawa, postęp technologiczny to tylko niektóre
wyzwania, z którymi muszą sobie radzić zarządzający tymi firmami. Przedsiębiorstwa muszą
zatem podejmować działania w zakresie technologicznym, mające na celu zapewnienie
niezawodnych usług o wysokiej jakości i po akceptowalnej cenie. Zmiany zauważalne
są również w obszarze organizacyjnym przedsiębiorstw, deklarowanych misjach (społeczna
odpowiedzialność biznesu), politykach zrównoważonego rozwoju, celach, systemach
zarządzania, które mogą być traktowane jako przejawy przedsiębiorczości w tej branży.
Przedsiębiorczość publiczna
Rola sektora publicznego w nowoczesnej gospodarce nie maleje, a zarządzanie organizacjami
publicznymi staje się zjawiskiem wieloaspektowym. Pojawia się zatem konieczność nowego
spojrzenia na sektor publiczny i zasady rządzące jego funkcjonowaniem168. Ważne jest przy
tym zwrócenie uwagi na możliwość zastosowania nowoczesnych instrumentów zarządzania,

Dr nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu uzyskany na Uniwersytecie Ekonomicznym
w Katowicach.
168
A. Frączkiewicz-Wronka: Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce ochrony zdrowia. Walters Kluwer,
Warszawa 2009, s. 17.
167
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które mogą zostać wykorzystane zarówno do poprawy jakości usług publicznych,
jak i do zapewnienia większej skuteczności organizacyjnej w sferze publicznej169.
Identyfikowanie przedsiębiorczości wyłącznie z organizacją biznesową jest obecnie
coraz rzadsze, a termin ten używany jest również do określenia działalności podejmowanej
w innych obszarach ludzkiej aktywności – w sektorze publicznym i społecznym (Wortman170,
Kraśnicka171). Przedsiębiorczość może być zatem definiowana zarówno przez pryzmat
działalności ekonomicznej, jak i działalności prospołecznej172. Poszukiwanie podstaw
teoretycznych przedsiębiorczości publicznej należy prowadzić wśród koncepcji
przedsiębiorczości organizacyjnej173. Trzeba podkreślić, że współcześnie liczne grono badaczy
zaczyna postrzegać przedsiębiorczość organizacyjną, jako sposób umożliwiający osiągnięcie
efektywności i wzrostu innowacyjności w sektorze publicznym.
Pojęcie przedsiębiorczości publicznej (w artykule przedsiębiorczość organizacyjna
w sektorze publicznym oraz przedsiębiorczość publiczna będzie stosowany zamiennie) nie jest
łatwe do zdefiniowania, podobnie jak i samo pojęcie przedsiębiorczości. Na podstawie dość
ogólnej definicji przedsiębiorczości, stworzonej przez Stevensona i Jarillo, Barczyk określa
przedsiębiorczość sektora publicznego jako proces tworzenia (dodawania) wartości dla
obywatela i społeczności (użytkowników usług publicznych) poprzez nierutynową (czy nawet
unikalną) mobilizację i kombinację zasobów, będących zarówno w gestii publicznej
(społecznej), jak i prywatnej (a więc będących poza bezpośrednią kontrolą podmiotów
publicznych), a użytkowanych tak, by wychwycić i wykorzystać nowe szanse i możliwości
rozwoju do polepszenia oferty (standardów, profilu, zakresu) usług174 oraz w celu kreowania
wartości społecznej175. Kearney, Hisrich, Roche definiują przedsiębiorczość sektora
publicznego jako proces zachodzący wewnątrz organizacji publicznej, którego rezultaty
odnoszą się do podejmowanych działań innowacyjnych w zakresie: rozwoju lub wprowadzania
nowych usług, technologii, metod i technik zarządzania, doskonalenia bądź unowocześniania
istniejących strategii, podejmowania ryzyka czy aktywności gospodarczej 176.
Przedsiębiorczość w sektorze publicznym można utożsamiać z pojęciem zarządzania
przedsiębiorczego rozumianego przez Druckera jako zastosowanie zasad, narzędzi (metod
i technik) oraz stylu zarządzania, które stymulują postawy i zachowania przedsiębiorcze
zarówno menedżerów, jak i pracowników w organizacjach sektora publicznego.
H. Sobocka-Szczapa: Instrumenty zarządzania publicznego a przedsiębiorczość. „Zarządzanie Publiczne”
2016, nr 3(35), s. 212.
170
M.S. Wortman Jr.: A Unified Framework. Research Typologies and Research Prospectuses for the Interface
between Entrepreneurship and Small Business. W: The Art and Science of Entrepreneurship. Red: D.L. Sexton,
R.W. Smilor. Ballinger Publishing Company, Cambridge, Massachusetts 1986, s. 274–276.
171
T. Kraśnicka: Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej. Wydawnictwo
Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 2002, s. 123.
172
C. Steyart, J. Katz: Reclaiming the Space of Entrepreneurship in Society: Geographical, Discursive and Social
Dimensions. „Entrepreneurhip & Regional Development” 2004, No. 16(3), s. 179–189.
173
M.J. Moon: The Pursuit of managerial entrepreneurship: Does organization matter? „Public Administration
Review” 1999, Vol. 59(1), s. 31–43.
174
Z. Barczyk: Ewolucja przedsiębiorczego podejścia do samorządności lokalnej w dobie postępującej
globalizacji. W: Globalna gospodarka – lokalne społeczeństwo. Świat na progu XXI wieku. Red. J. Osiński.
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2001, s. 144–149.
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M. Huczek: Przedsiębiorczość sektora publicznego. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas
Zarządzanie” 2008, nr 1, s. 22.
176
C. Kearney, R. Hisrich, F. Roche: Public and private sector entrepreneurship: similarities, differences
or a combinations? „Journal and Small Business and Enterprise Development” 2009, Vol. 16, No. 1, s. 28.
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Efektem zarządzania przedsiębiorczego w pierwszej kolejności jest zmiana sposobu myślenia,
a następnie działania związanego z wprowadzeniem innowacji w zakresie usług publicznych,
metod działania, rozwiązań organizacyjnych, takich jak: doskonalenie jakości usług
publicznych, zwiększenie efektywności działania, tworzenie nowych jednostek
organizacyjnych, podejmowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych (głównie o charakterze
restrukturyzacyjnym), poszukiwanie pozabudżetowych źródeł finansowania177.
Z dotychczasowego przeglądu koncepcji przedsiębiorczości publicznej wynika,
że przedsiębiorczość publiczna jest postrzegana przede wszystkim jako świadome
poszukiwanie innowacyjnych okazji (Linden)178, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb
klientów (Cullen, Cushman)179 oraz ukierunkowanie pracy organizacji na konkretne cele
(Osborn, Gaebler)180, poprzez wdrażanie kreatywnych, innowacyjnych i ryzykownych działań
wpływających na jej rozwój (Lewis)181. Przedsiębiorczość publiczna może być również
rozważana w kontekście prywatyzacji przedsiębiorstw sektora publicznego (Savas)182,
(Zahra, Hansen)183 i globalnego outsourcingu wielu funkcji, które były uprzednio wykonywane
przez instytucje publiczne, takie jak usługi komunalne, budowa dróg i obsługa systemów
informacyjno-technologicznych184. Zdaniem Moora przedsiębiorczość sektora publicznego
może być charakteryzowana jako „żywa” jedynie w sytuacji, gdy istnieją relacje między
samorządem, mieszkańcami i organizacjami społecznymi, zapewniające ich
autonomiczność185. Wybrane definicje przedsiębiorczości w sektorze publicznym zostały
przedstawione w tabeli 1.
Tabela 1. Wybrane definicje przedsiębiorczości publicznej
Autor
Drucker (1985)
Ramamurti (1986)
Dobell (1989)

Pojęcie
Gotowość do zmiany.
Działanie celowo inicjowane, mające na celu otrzymanie lub wzrost organizacji
publicznej.
Decyzje w sprawach, które występują bez biurokratycznego lub prawnego
precedensu, a które są innowacyjne i mają potencjał, aby osiągnąć ulepszenie
istniejących rozwiązań.

Przedsiębiorczość w sektorze publicznym. Wybrane zagadnienia i wyniki badań. Red. T. Kraśnicka,
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011, s. 25–35.
178
R.M. Linden: Vision to reality: Strategies of Successful Innovators in Government. „Journal of Urban Affairs”
1992, Vol. 14(1), s. 93–94.
179
R.B. Cullen, D. P. Cushman: Transitions to competitive government: speed, consensus and performance. New
York: State University of New York, Albany, NY 2000.
180
D. Osborne, T. Gaebler : Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administrację
publiczną. Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań 1992.
181
E. Lewis: Public entrepreneurship: Toward a theory of bureaucratic political power: the organizational lives
of Hyman Rickover, J. Edgar Hoover, and Robert Moses. Indiana University Press, Bloomington 1980.
182
E.S. Savas: Privatization: the key to better government. Chatman House Publishers, Inc., New Jersey 1987.
183
S.A. Zahra, C. Hansen: Privatization, entrepreneurship and global competitiveness in the 21st century.
„Competitiveness Review” 2000, 10(1), s. 83–104.
184
G. Głód: Uwarunkowania i pomiar przedsiębiorczości publicznej w jednostkach ochrony zdrowia. Difin,
Warszawa 2016, s. 19.
185
M.H. Moore: Creating, Public Value: Strategic Management in Government. Mass Harvard University Press,
Cambridge 1995.
177
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Pojęcie
Przyjęcie nowych form organizacji, wdrożenie zaawansowanych technologii oraz
Prokopenko, Pavlin
podział dużych organizacji na mniejsze, dostarczające towary i usługi, które nie
(1991)
były wcześniej dostępne.
Proces wprowadzania innowacji, generowania, korzystania z nowych pomysłów
Roberts, King (1991)
w sektorze publicznym.
Jest dostępna tam, gdzie obywatele mają większy wpływ na kształt i dostępność
Bellone, Goerl (1992)
usług oraz dóbr publicznych.
Proces organizacyjny, w skład którego wchodzą: innowacyjność, podejmowanie
ryzyka i działania proaktywne. Jego skutkiem jest ucieczka od standardowych
Stone (1992)
procedur operacyjnych i wprowadzenie odpowiednich systemów rządzenia.
Wszystko po to, by dojść do wybranego celu.
Korzystanie przez organizacje publiczne z zasobów w nowy sposób,
Gaebler, Osborn (1992)
aby zmaksymalizować wydajność i skuteczność.
Graham, Harker (1996)
Przywództwo, kreatywność, innowacyjność, oportunizm, podejmowanie ryzyka.
Moon (1999)
Zachowanie przedsiębiorcze.
Tworzenie wartości dla obywateli w sektorze publicznym nie powinno być
Bruyat, Julien (2000)
ograniczone tylko do zysków, ale również działać dla dobrobytu obywateli.
Carpenter (2001)
Zyskowna sprzedaż istotnych pomysłów.
Wytwarzanie innowacyjnych idei i projektów i ich wdrażanie w sektorze
Roberts (2002)
publicznym.
Postrzegana jest przez pryzmat cech przedsiębiorczości biznesowej, jednakże
Edwards, Jones,
motyw zysku zastępuje kreowanie kapitału społecznego czy wartości społecznych.
Lawton, Llewellyn
Zdolność wykorzystania i rekombinowania w nowy sposób zasobów pochodzących
(2002)
z zewnątrz, co zapewnia tworzenie wartości zewnętrznych.
Rozwój samodzielnych jednostek oferujących usługi za opłatą, działających
Gansler (2003)
w obrębie agencji rządowych
Decydujący czynnik pośredniczący, uaktywniający konkurencyjny potencjał
Biniecki, Frenkiel
regionu i transformujący go na rezultaty, które mogą zostać uznane za symptomy
(2005)
zachodzących w regionie procesów rozwoju.
Czynnik sprawczy rozwoju regionalnego i lokalnego w kontekście szerokiego
spektrum podejmowanych działań sektora publicznego w zakresie: praktyk
konkurencyjnych, sprzyjających rozwojowi i podaży nowych dóbr i usług czy
Ochojski (2006)
zdobywaniu nowych rynków, podejmowania aktywnej współpracy z biznesem
i organizacjami społecznymi bądź podejmowania aktywności na polu przywództwa
społecznego poprzez rozpoznawanie niezaspokojonych potrzeb, tworzenie kapitału
zaufania, pozyskiwanie wiedzy i doskonalenie procesu uczenia się.
Currie, Humphreys,
Proces identyfikacji i realizacji szans przez osoby i/lub organizacje publiczne.
Ucbasaran, McManus
Ponadto proces ten często charakteryzuje innowacyjność, podejmowanie ryzyka i
(2008)
proaktywność.
Opiera się na chęci grupy w organizacji do zmian, dostosowania, innowacji
Forster, Graham i
i rozpoznawania zagrożeń, w których cechy osobiste i motywacje są znacznie mniej
Wanna (2010)
ważne, niż generowanie życia na poziomie instytucjonalnym.
Źródło: J. Forster, P. Graham, J. Wanna: The new public entrepreneurialism. W: Entrepreneurial Management in
the Public Sector. Red. J. Wanna, J. Foster, P. Graham. Macmillan, South Melbourne 1996; L. A. Zampetakis,
V.S. Moustakis: Fostering corporate entrepreneurship through internal marketing. Implications for change in the
public sector. „European Journal of Innovation Management” 2007, Vol. 10, No. 4, s. 413–433; Przedsiębiorczość
w sektorze publicznym…, op. cit., s. 16.; A. Ochojski: Przedsiębiorczość sektora publicznego a konkurencyjność
i rozwój regionu. W: Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny. Red. A. Klasik. Prace Naukowe
Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006, s. 315; J. Biniecki, W. Frenkiel: Konkurencyjność
– przedsiębiorczość – rozwój: podstawowe dylematy pojęciowe i metodyczne. W: Przedsiębiorczy i konkurencyjny
region w teorii i polityce rozwoju regionalnego. Red. A. Klasik. Biuletyn KPZK z.218, PAN, Warszawa 2005,
s. 40; G. Głód: Uwarunkowania i pomiar…, op. cit., s. 29.
Autor
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Przegląd definicji przedsiębiorczości publicznej zawarty w tabeli 1 potwierdza,
że jej pojęcie nie jest łatwe do zdefiniowania. Reasumując, można stwierdzić, że w badaniach
nad tym zjawiskiem dominują następujące aspekty przedsiębiorczości publicznej:
− aktywne podejście do administrowania dobrami publicznymi – generowanie nowych
źródeł dochodów, dostarczanie lepszego standardu usług, ułatwianie wzrostu i poziomu
edukacji obywateli;
− dążenie do wykorzystania zasobów w nowy sposób, tak aby zwiększać nie tylko
skuteczność, ale i efektywność funkcjonowania organizacji;
− celowe i zorganizowane poszukiwanie okazji innowacyjnych w działaniach i sposobach
zorganizowania sektora publicznego186;
− tworzenie wartości dla obywateli poprzez wdrażanie nowych, unikalnych kombinacji
zasobów w celu tworzenia społecznych okazji187.
We współczesnych warunkach rynkowych organizacje sektora publicznego, aby sprostać
nowym wymogom gospodarczym i administracyjnym, muszą się przekształcić w zespoły
nowoczesnych i profesjonalnych podmiotów, wypełniających swoje zadania w maksymalnie
efektywny sposób. Innymi słowy, instytucje publiczne powinny przejąć od świata biznesu
specyficzny model funkcjonowania, stawiający na pierwszym miejscu satysfakcję klienta.
Sektor musi kierować się zatem rachunkiem ekonomicznym oraz rozwijać przedsiębiorczość,
poprzez przyzwolenie na niekonwencjonalne sposoby poszukiwania i rozpoznawania
przedsiębiorczych szans188.
Jeżeli przedsiębiorczość organizacyjna ma być rozpatrywana jako podstawa
do stworzenia skutecznej strategii dla współczesnych organizacji, czyli jako źródło
nadzwyczajnych efektów organizacyjnych, należy położyć nacisk na jej pomiar189.
Problematyka właściwej operacjonalizacji i pomiaru orientacji przedsiębiorczej stanowi
nadal przedmiot dyskusji. Orientacja przedsiębiorcza może być konceptualizowana na wiele
różnych sposobów i opisywana według różnej liczby wymiarów, na różnych poziomach analizy
– jednostki, zespołu, organizacji190. Ponadto, w literaturze przedmiotu możemy znaleźć liczne
badania poświęcone relacji przyczynowo-skutkowej orientacji przedsiębiorczej
z efektywnością organizacyjną finansową i pozafinansową191. Uwzględniając zatem zalety
koncepcji orientacji przedsiębiorczej i powszechność jej stosowania, wymiary innowacyjność,
proaktywność, podejmowanie ryzyka wykorzystano także w pomiarze przedsiębiorczości
organizacyjnej w sektorze publicznym w niniejszym artykule.

186

D.K. Kuratko, M.H. Morris, J.G. Covin: Corporate Innovation & Entrepreneurship, 3rd Edition. South-Western
Cengage Learning, Australia 2011, s. 128. Za: Przedsiębiorczość w sektorze publicznym…, op. cit., s. 17.
187
Zarządzanie publiczne – elementy teorii i praktyki. Red. A. Frączkiewicz-Wronka. Wydawnictwo Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2009, s. 58.
188
W. Dyduch: Pomiar przedsiębiorczości organizacyjnej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
im. K. Adamieckiego, Katowice 2008, s. 25.
189
W. Dyduch: Pomiar przedsiębiorczości…, op. cit., s. 52.
190
M. Gębczyńska: Konstrukt i wymiary orientacji przedsiębiorczej – analiza teoretyczna. „Zeszyty Naukowe.
Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska” 2017, z. 101, s. 161.
191
G.T. Lumpkin, G.G. Dess: Linking two dimensions of entrepreneurial orientation to firm performance: the
moderating role of environment and industry life cycle. „Journal of Business Venturing” 2001, Vol. 16(5),
s. 429-451; J.G. Covin, D.P. Slevin: A conceptual model of entrepreneurship as firm behavior. „Entrepreneurship
Theory and Practice” 1991, Vol. 16, Issue 1, s. 7–25.
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Model badawczy, metody badawcze
Zasadniczym punktem wyjścia w poszukiwaniu odpowiedzi na zadane w pracy pytania były
modele koncepcyjne przedsiębiorczości organizacyjnej w sektorze publicznym autorstwa
Kearneya, Hisricha, Rocha192. Ponadto wykorzystano dorobek badawczy dotyczący
przedsiębiorczości organizacyjnej i jej wpływu na wyniki organizacji, co pozwoliło
na zidentyfikowanie luki badawczej i skonstruowanie modelu badawczego.
W modelu przyjęto następujące założenia: w analizie otoczenia organizacji
(uwarunkowania zewnętrzne) zaproponowano uwzględnić jego trzy wymiary: złożoność,
wrogość i dynamizm. Natomiast na uwarunkowania wewnętrzne przyjęte w modelu składają
się: struktura organizacyjna (opisana przez hierarchię, elastyczność, formalizację),
styl przywództwa (opisany przez niezależność polityczną, orientację strategiczną, autonomię
pracowników oraz filozofię wynagradzania), kultura organizacyjna oraz zasoby (ludzkie,
finansowe, techniczne, technologiczne, informatyczne, a także własne lub będące do
dyspozycji zasoby naturalne). W modelu badawczym przyjęto trójwymiarową koncepcję
orientacji przedsiębiorczej, obejmującą innowacyjność, podejmowanie ryzyka i proaktywność.
Ponadto w modelu uwzględniono zależność między przedsiębiorczością a wynikami
organizacji. Przyjętymi miernikami oceny działalności organizacji w modelu są wyniki
finansowe (przeciętny roczny wzrost sprzedaży, średnia rentowność sprzedaży, średnia
rentowność kapitału własnego, zysk) i pozafinansowe (przeciętny roczny wzrost zatrudnienia,
nakłady na działalność badawczo-rozwojową, satysfakcja klientów, pracowników i innych
interesariuszy oraz pozycja rynkowa – „wizerunkowa” – organizacji). Na podstawie modelu
badawczego sformułowano hipotezę badawczą, iż: Istnieje pozytywny związek między
wymiarami przedsiębiorczości a wynikami organizacji.
Hipoteza została zweryfikowana w badaniach empirycznych. Opracowano narzędzie
badawcze – kwestionariusz wraz z oceną jego rzetelności w ramach badania pilotażowego.
Należy zaznaczyć, że pytania/stwierdzenia zostały dostosowane do specyfiki sektora
wodociągowo-kanalizacyjnego. W obszarze zweryfikowania przyjętej w niniejszym Artykule
hipotezy kwestionariusz zawierał 10 pytań, pozwalających na ocenę kondycji badanego
przedsiębiorstwa. Dla każdej z miar finansowych i pozafinansowych stworzono odpowiedzi
odpowiadające zmianom poziomu danego miernika.
W drugim etapie badania wyodrębniono próbę badawczą, którą stanowiło 170 firm
wodno-kanalizacyjnych, prowadzących działalność w miastach powyżej 30 000 mieszkańców.
W wyborze próby wzięto również pod uwagę uwarunkowania właścicielskie (sektor publiczny)
oraz liczbę osób korzystających z sieci kanalizacyjnej i wodociągowej 193.
Badania przeprowadzono z wykorzystaniem trybu mix-mode, który zakłada realizację badania
z wykorzystaniem kilku technik badawczych. W przypadku przedmiotowego badania

192

C. Kearney, R. Hisrich, F. Roche: A conceptual model of public sector corporate entrepreneurship.
„International Entrepreneurship and Management Journal” 2008, Vol. 4, No. 3, s. 298; Kearney C., Hisrich R.,
Roche F.: Change Management Through Entrepreneurship in Public Sector Enterprises. „Journal of
Developmental Entrepreneurship” 2010, Vol. 15, No. 4., s. 416; Kearney C., Hisrich R., Roche F.: Public
and private sector entrepreneurship: similarities, differences or a combinations?, „Journal and Small Business
and Enterprise Development”. 2009, Vol. 16, No. 1, s. 31.
193
Dane za rok 2016 pozyskano ze strony Głównego Urzędu Statystycznego http://stat.gov.pl. (dostęp
29.03.2016).
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były to: badania internetowe (CAWI) i badania telefoniczne (CATI) 194. Niestety, wielu spośród
potencjalnych respondentów odmówiło udziału w badaniu. Główne badanie ostatecznie
przeprowadzono na 101-elementowej próbie respondentów– pracowników firm z branży
wodno-kanalizacyjnej.
Analiza danych i wyniki
W trzecim etapie procesu badawczego – analizie statystycznej pozyskanego materiału
empirycznego – wykorzystano różnorodne metody analizy statystycznej. Do testowania
zależności między czynnikami zweryfikowano hipotezę wykorzystano analizę ścieżek195.
Istnienie jedynie pojedynczych zależności między wymiarami przedsiębiorczości,
a wynikami organizacji pozwala tylko na częściowe przyjęcie hipotezy. Istnieją zależności
między wymiarami przedsiębiorczości organizacyjnej a miernikami pozafinansowymi.
Te zależności są dodatnie, więc wraz z poziomem proaktywności wzrastają nakłady na
działalność badawczo-rozwojową oraz pozycja „wizerunkowa” przedsiębiorstwa. Natomiast
wraz ze wzrostem innowacyjności wzrasta poziom satysfakcji innych interesariuszy,
w tym właścicieli i społeczności lokalnych. Zachodzą również pojedyncze zależności między
miernikami finansowymi a wymiarami przedsiębiorczości – zyskiem i przeciętnym rocznym
wzrostem sprzedaży a proaktywnością oraz przeciętnym rocznym wzrostem sprzedaży
oraz średnią rentownością sprzedaży a innowacyjnością. Zależność między proaktywnością,
a zyskiem można wytłumaczyć realizowanymi przez przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjne inwestycjami (np. rozbudową sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, co pociąga za
sobą większą liczbę klientów), oraz rozszerzaniem zakresu ich działalności (np. prowadzeniem
basenów, aquaparków, nadzór nad halami sportowymi, usługi laboratoryjne itp.).
Z kolei wpływ proaktywności na przeciętny roczny wzrost sprzedaży ogółem okazał się
znaczący, ale ujemny.
Innowacyjność jako wymiar przedsiębiorczości wpływa na przeciętny wzrost sprzedaży
ogółem w ostatnich 3 latach. Zależności między innowacjami, a przeciętnym rocznym
wzrostem sprzedaży można wytłumaczyć wdrożonymi przez przedsiębiorstwa nowymi
technologiami, które wpływają zarówno na zmniejszenie strat wody oraz poprawę jakości
wody, dzięki czemu jest ona smaczniejsza i chętniej kupowana. Innowacyjność wpływa
również na średnią rentowność sprzedaży (ROS=zysk netto/przychody ze sprzedaży),
relacja ta jest ujemna. Brak innych zależności w niektórych przypadkach jest trudny do
wytłumaczenia. Na przykład innowacyjność powinna istotnie wpływać na wzrost zysku,
a tak się nie dzieje (Hall, Mairesse196, Adams, Jaffe197). Należy jednak pamiętać, że niektóre
innowacje, zwłaszcza technologiczne, wiążą się ze znacznymi nakładami, a ich efekty mogą
się pojawić dopiero po długim czasie.

Badanie zostało wykonane przez ankieterów zewnętrznej firmy Biostat Sp. z o.o. w okresie od czerwca
do września 2017 roku w oparciu o opracowany przez autorkę pracy kwestionariusz.
195
W. Cwalina: Zastosowanie modelowania równań strukturalnych w naukach społecznych. Statsoft Polska, 2000,
s. 15–23.
196
J.D. Adams, A.B. Jaffe: Bounding the effects of R&D: an investigation using matched establishment-firm data.
„RAND Journal of Economics” 1996, Vol.27, s. 700–721.
197
B. Hall, J. Mairesse: Exploring the relationship between R&D and productivity in French manufacturing firms.
„Journal of Econometrics” 1995, Vol. 65, s. 263–295.
194
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W wyniku analizy możemy zatem zauważyć istnienie zależności między wymiarami
przedsiębiorczości a miernikami pozafinansowymi. Zastanawiające są jednak nie istniejące
istotne zależności między podejmowanym ryzykiem jako wymiarem przedsiębiorczości,
a miernikami finansowymi, jak i pozafinansowymi.
Zakończenie
Przedsiębiorczość organizacyjna nie jest kategorią zarezerwowaną jedynie dla sektora
prywatnego. Zmieniające się otoczenie zewnętrzne, nowoczesne technologie, oczekiwania
klientów, pracowników czy też innych interesariuszy stawiają przed sektorem publicznym
nowe wyzwania. Uwolnienie energii twórczej w dążeniu do zaspokojenia interesu publicznego
wymaga zatem odpowiedniego podejścia do przedsiębiorczości i zarządzania. Zwiększenie
poziomu jakości oferowanych usług i efektywności czy też wdrażanie nowoczesnych
rozwiązań informatycznych i organizacyjnych to tylko nieliczne przejawy przedsiębiorczości
publicznej, które możemy zaobserwować w tym sektorze. Licznym oznakom
przedsiębiorczości publicznej mogą towarzyszyć również bariery jej rozwoju, których źródła
możemy doszukiwać się zarówno w uwarunkowaniach wewnętrznych, jak i zewnętrznych
organizacji.
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THE DIMENSIONS OF PUBLIC ENTREPRENEURSHIP AND THE FINANCIAL AND
NON-FINANCIAL PERFORMANCE OF THE ORGANISATION
Summary: This article deals with the issue of organisational entrepreneurship in a selected area of
public services – water supply and sewage sector in Poland. The aim of this article is to solve the research
problem contained in the question: What are the links between the dimensions of public entrepreneurship
and the financial and non-financial performance of these organisations? The main starting point for the
question posed in the article is the conceptual model of public entrepreneurship, which was empirically
verified in the PhD thesis of the Author. In order to verify the model, a research tool - questionnaire was
developed, the questions/statements of which were adjusted to the specificity of the selected area
of public services - water supply and sewage sector. The research partially confirmed the existence
of a positive link between the dimensions of entrepreneurship and the financial and non-financial
performance of the organisation (some partial relationships were found).
Keywords: Entrepreneurship, financial performance of the organization.
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Rafał Łomża209
OPODATKOWANIE DOSTAWY NIERUCHOMOŚCI NA GRUNCIE
USTAWY O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG
Streszczenie: Rozdział zawiera analizę praktycznych problemów związanych ze sprzedażą nieruchomości.
Aby zastosować podatek od towarów i usług musi zostać spełniona przesłanka podmiotowa i przedmiotowa.
To czy czynność mieści się w zarządzie majątkiem prywatnym, należy dokonywać z punktu widzenia całokształtu
podejmowanych czynności przez podmiot dokonujący sprzedaży. Należy brać pod uwagę zamiar i cel
dokonywanych czynności. Do pierwszego zasiedlenia może dojść zarówno na skutek czynności podlegającej
opodatkowaniu np. najem jak i wskutek używania dla własnych potrzeb wybudowanego czy ulepszonego budynku
czy jego części. Rozdział został przygotowany na podstawie analizy orzecznictwa wspólnotowego oraz sądów
administracyjnych a także dorobku doktryny.
Słowa kluczowe: sprzedaż, podatnik, pierwsze zasiedlenie, prawo, podatek od towarów i usług.

Wstęp
Celem niniejszego rozdziału jest ukazanie praktycznych problemów związanych z dostaw
nieruchomości oraz wskazanie przesłanek, które muszą zostać spełnione, aby transakcje mające
za przedmiot dostawę nieruchomości zostały obciążone podatkiem od towarów i usług.
Podnieść w tym przypadku należy, że problematyka związana z dostawą towarów jest
niezwykle szeroka, stąd też w opracowaniu skupiono się jedynie na jej wycinku, jakim jest
problematyka dostawy towarów w postaci zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.
W opracowaniu omówione zostały zasady ustalenia powstania obowiązku podatkowe
w sytuacji, gdy osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej dokonując dostawy
nieruchomości może zostać uznana za podatnika podatku od towarów i usług. Wydaje się,
że powyższe kwestie nadal budzą szereg wątpliwości zarówno wśród podatników jak i organów
podatkowych. Dodatkowo zostały wskazane przypadki, w których można skorzystać
ze zwolnień podatkowych przy sprzedaży nieruchomości. Powyższe opracowanie zostało
stworzone w głównej mierze o liczny dorobek orzeczniczy, zarówno Trybunały
Sprawiedliwości Unii Europejskiej jak i polskich sądów administracyjnych.
Dodatkowo wykorzystany został dorobek doktryny
Sprzedaż nieruchomości, – kiedy podatek od czynności cywilnoprawnych, a kiedy od
towarów i usług
Dostawa towarów, której przedmiotem są nieruchomości może być przedmiotem
opodatkowania podatkiem od towarów i usług210 a w pewnych okolicznościach także
podatkiem od czynności cywilnoprawnych211. Głównym kryterium rozróżnienia jest podmiot
dokonujący danej transakcji. Podatek o czynności cywilnoprawnych dotyczy transakcji
dokonywanych poza profesjonalnym obrotem gospodarczym. W zdecydowanej większości
przypadków dostawa towarów dokonana na podstawie umowy sprzedaży nieruchomości przez
podmiot prowadzący działalność gospodarczą podlegać będzie podatkowi od towarów
Student, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 675 ze zm.).
211
Ustawa z ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t. jedn. Dz. U. z 2018 r.
poz. 2244 ze zm.).
209
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i usług212. Zakres przedmiotowy podatku o czynności cywilnoprawnych obejmuje między
innymi umowy sprzedaży, zmiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki pieniędzy213.
Jednak zgodnie z obowiązującą regulacją prawną, sprzedaż nieruchomości nie będzie podlegała
podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jeżeli transakcja jest opodatkowana podatkiem
od towarów i usług214. Aby dana czynność została objęta podatkiem od towarów
i usług wymagane jest spełnienie łącznie dwóch przesłanek. Po pierwsze, musi zostać spełniona
przesłanka podmiotowa. Czynność powinna zostać dokonana przez podmiot, do którego
znajduje zastosowanie ustawa o podatku od towarów i usług. Po drugie, wystąpić musi
przesłanka przedmiotowa. Czynność musi mieścić się w katalogu przedmiotowym ustawy
o podatku od towarów i usług. O tym, że przesłanki te muszą zostać spełnione łącznie wskazują
wprost przepisy prawa wspólnotowego215. Art. 2 Dyrektywy VAT stanowi, że opodatkowaniu
VAT podlega m.in. odpłata dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium
państwa członkowskiego przez podatnika działającego w takim charakterze. W przypadku
spełnienia przesłanek na podstawie, których stwierdzić można, że sprzedaż nieruchomości
podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, należy następnie określić zastosowanie
właściwej stawki lub zwolnienia z podatku216.
Tak więc, aby czynność sprzedaży nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem
od towarów i usług, należy sprawdzić, czy strony są przedsiębiorcami w rozumieniu
obowiązujących przepisów prawa217. Analizę należy przeprowadzić na podstawie definicji
przedsiębiorcy zwartych w ustawie Prawo przedsiębiorców218, Kodeksie cywilnym219 oraz czy
są podatnikami w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług220.
Działalność gospodarcza obejmuje między innym działalność handlowców221. Podkreśla się, iż
ocena spełnienia przesłanki podmiotowej w celu uznania danej transakcji za podlegającą
opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powinna być przeprowadzana, co do zasady
wyłącznie z punktu widzenia sprzedającego, dokonującego dostawy222. Na kanwie
L. Dutkiewicz, Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości podatkiem VAT i PCC – przesłanki ogólne,
zwolnienia i możliwości rezygnacji ze zwolnienia, „RB MAGAZINE” 2019, nr 50, s. 18-21.
213
Art. 1 ust. 1 ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t. jedn. Dz. U. z 2018
r. poz. 2244 ze zm.)
214
Ibidem. Art. 2 ust.1 pkt 4
215
Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości
dodanej (Dz. U. L 347 z 2006 r.)
216
L. Dutkiewicz, Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości… s. 18-21.
217
Ibidem.
218
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2212 ze zm.) Art. 4 ust.
1 „Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której
odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą”.
219
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 80 ze zm.) Art. 43 1
„Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1,
prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową”.
220
Art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 675
ze zm.) „Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby
fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub
rezultat takiej działalności”.
221
Art.15 ust.2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 675 ze
zm.) „Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców,
w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne
zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów
lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych”.
222
L. Dutkiewicz, Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości… s. 18-21.
212
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przytoczonych przepisów ustaw, działalność gospodarcza charakteryzuje się stałością oraz
zorganizowaniem. Natomiast Dyrektywa VAT stanowi, że przepisy prawa krajowego mogą
uznać za podatnika każdego, kto okazjonalnie zawiera transakcje związane z działalnością
gospodarczą, w szczególności dotyczące dostaw określonych nieruchomości223.
Jednak pozostawiono w tym zakresie swobodność państwom członkowskim i Polska nie
skorzystała z implementacji tego przepisu.
Wobec powyższego, istotne dla objęcia podatkiem od towarów i usług dostaw
nieruchomości na podstawie umowy sprzedaży jest działanie dokonującego dostawy
(sprzedającego) w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, czyli dokonywanie
sprzedaży w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu przytoczonych przepisów224.
Nie chodzi tu o zarejestrowaną działalność gospodarczą zdefiniowaną w ustawie o swobodzie
działalności gospodarczej, lecz o spełnienie przesłanek definicji zawartej w ustawie o podatku
od towarów i usług, która ma znacznie szerszy zakres znaczenia. Reasumując powyższe,
dana czynność podlegać będzie podatkowaniu od towarów i usług, gdy sprzedawca
w konkretnej transakcji działa, jako przedsiębiorca, a nie osoba dysponująca swoim prywatnym
majątkiem225.
Nasuwa się pytanie, czy osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą a dokonująca sprzedaży
nieruchomości może również być podatnikiem podatku od towarów i usług. Istotne w tym
zakresie jest określenie, co należy rozumieć pod pojęciem dysponowanie prywatnym
majątkiem. Ustawa o podatku od towarów i usług nie zawiera definiuje tego terminu. Na kanwie
orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jak i krajowego wypracowano
pewne kryteria pomagające ocenić, kiedy zbywca nieruchomości występuję, jako zarządzający
własnym majątkiem, a kiedy nie. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w jednym
z wyroków226 odniósł się do czynności mieszczących się w zakresie zarządu własnym
majątkiem. Podniósł on wówczas, że czynności związane ze zwykłym wykonywaniem prawa
własności nie mogą same z siebie być uznawane za prowadzenie działalności gospodarczej227.
Zakres transakcji sprzedaży nie może stanowić kryterium rozróżnienia między czynnościami
dokonywanymi prywatnie, które znajdują się poza zakresem zastosowania dyrektywy,
a czynnościami stanowiącymi działalność gospodarczą228. Wskazano przy tym, że dużych
transakcji sprzedaży można również dokonywać, jako czynności osobiste229.Na przykład samo
dokonanie czynności przed sprzedażą polegającej na podziale gruntu na działki w celu
Art. 12 Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od
wartości dodanej (Dz. U. L 347 z 2006 r.) „Państwa członkowskie mogą uznać za podatnika każdego, kto
okazjonalnie dokonuje transakcji związanej z działalnością, o której mowa w art. 9 ust. 1 akapit drugi,
w szczególności jednej z następujących transakcji:
a) dostawa budynku lub części budynku oraz związanego z nim gruntu, przed pierwszym zasiedleniem;
b) dostawa terenu budowlanego.”
224
L. Dutkiewicz, Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości…, s. 18-21.
225
Ibidem.
226
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-180/10 Jarosław Słaby przeciwko
Ministrowi Finansów oraz w sprawie C-181/10 Halina Jeziorska-Kuć przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej
w Warszawie z dnia 15 września 2011 r. Legalis.
227
Zob. wyrok z dnia 20 czerwca 1996 r. w sprawie C-155/94 Wellcome Trust, Rec. s. I-3013, pkt 32).
228
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-180/10 Jarosław Słaby przeciwko
Ministrowi Finansów oraz w sprawie C-181/10 Halina Jeziorska-Kuć przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej
w Warszawie z dnia 15 września 2011 r. Legalis.
229
Zob. wyrok z dnia 20 czerwca 1996 r. w sprawie C-155/94 Wellcome Trust, Rec. s. I-3013, pkt 37).
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osiągnięcia wyższej ceny łącznej nie przesądza o tym, czy w stosunku do czynności
opodatkowanej dany podmiot występuje charakterze podatnika. Nie ma znaczenia również
okres, w trakcie którego transakcje te były dokonywane a także wysokość uzyskiwanych
przychodów. Czynności te mogą, bowiem odnosić się do zarządzania majątkiem prywatnym.
Inaczej jest natomiast, kiedy podejmowane są aktywne działania w zakresie obrotu
nieruchomościami, w których angażowane są środki podobne do wykorzystywanych przez
producentów, handlowców i usługodawców. Takie aktywne działania mogą sprowadzać się do
uzbrojenia terenu albo do działań marketingowych. Zdaniem Trybunału działania takie nie
mieszczą się w zakresie zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Ocena dokonywanych
czynności przez zainteresowane podmioty powinna być dokonywana z punktu widzenia
celowości oraz zamiaru ich dokonania. Zwykłe zbycie rzeczy same z siebie nie stanowi
działalności gospodarczej w rozumieniu Dyrektywy VAT230.
Dostawę gruntu przeznaczonego pod zabudowę należy uznać za objętą podatkiem
od towarów i usług niezależnie od częstotliwości takich transakcji oraz od kwestii,
czy sprzedawca prowadzi działalności producenta, handlowca czy usługodawcy,
pod warunkiem, że transakcja ta nie stanowi jedynie czynności związanej ze zwykłym
wykonywaniem prawa własności231. Stąd też w pewnych okolicznościach osoby fizycznej
prowadzącej działalność rolniczą na gruncie nabytym ze zwolnieniem od podatku od towarów
i usług, a następnie przekształconym wskutek zmiany planu zagospodarowania przestrzennego
niezależnie od woli tej osoby w grunty pod zabudowę, nie można uznać za podatnika
od towarów i usług232. Kluczowe w tym zakresie okazały się Wyroki Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-180/10 oraz C-181/10. Jeszcze przed ich
wydaniem, Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że przy ocenie dokonywanych czynności
potencjalnego podatnika należy uwzględnić ich zamiar i cel. Stąd też, budowa na zakupionej
działce budynku z siedmioma lokalami mieszkalnymi i garażami, świadczy o zamiarze
wykonywania usług najmu na cele mieszkaniowe, tak więc z zamiarem wykonywania
działalności gospodarczej233. Nie można przyjąć, aby skarżący nabył majątek w celu
spożytkowania na własne potrzebny.
W orzecznictwie sądów administracyjnych badanie kwestii czy dana osoba działa
w charakterze podatnika podatku od towarów i usług wymaga oceny odnoszącej się
do okoliczności faktycznych danej sprawy234. Należy każdorazowo badać, jakie środki
angażuje sprzedający w celu sprzedaży gruntu. Jeżeli środki te są podobne do tych, które
wykorzystują handlowcy, wówczas strona sprzedająca zachowuje się jak handlowiec235.

230

Zob. wyrok z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie C-77/01 EDM, Rec. s. I-4295, pkt 58; wyrok z dnia
21 października 2004 r. w sprawie C-8/03 BBL, Zb. Orz. S. I-10157, pkt.39).
231
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-180/10 Jarosław Słaby przeciwko
Ministrowi Finansów oraz w sprawie C-181/10 Halina Jeziorska-Kuć przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej
w Warszawie z dnia 15 września 2011 r. Legalis.
232
Ibidem.
233
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 grudnia 2008 r. sygn. akt I FSK 1387/07. Centralna Baza
Orzeczeń Sądów administracyjnych.
234
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 czerwca 2017 r. sygn. akt I FSK 451/17. Centralna Baza
Orzeczeń Sądów Administracyjnych.
235
Por. wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 października 2007 r. sygn. akt I FPS 3/07, wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 października 2013 r. sygn. akt I FSK 1323/12. Centralna Baza Orzeczeń
Sądów Administracyjnych.
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Istotne jest, aby przy ocenie działalności osoby sprzedającej nieruchomość uwzględnić
dokonywane przez nią czynności na poszczególnych etapach aktywności sprzedającego w ich
całokształcie a nie osobno236. W szczególności trzeba mieć na uwadze te elementy, które łączą
się z nakładami inwestycyjnymi wykraczającymi poza standardowe działanie zarządu
majątkiem prywatnym. Z punktu widzenia oceny czy dana osoba sprzedająca grunty działa
w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, obojętna jest kwestia przeznaczenia
uzyskanych środków pieniężnych na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.
Nie mają znaczenia również zamiary czy też motywy, jakimi kieruje się podmiot
rozpoczynający działalność gospodarczą ani jakie potrzebny zaspakaja z uzyskanych środków
pieniężnych237. To, czy dane czynności noszą cechy zawodowe czy też mieszczą się
w granicach dysponowania majątkiem prywatnym powinno być oceniane przy pomocy
obiektywnych, a nie subiektywnych przesłanek. Przy dokonywaniu oceny nie ma również
znaczenia, w jakich celach grunty zostały nabyte.
Praktyczne wskazówki dotyczące oceny tego, czy dokonywana czynność mieści się
ramach zwykłego zarządu majątkiem prywatnym wskazał w swoim wyroku Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Gdańsku238. Prowadzenie działalności gospodarczej w formie działu
specjalnego produkcji rolnej na części nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży,
podejmowanie czynności związanych ze sprzedażą nieruchomości w trakcie prowadzenia tej
działalności, m.in. uzyskanie warunków zabudowy, dokonanie podziału nieruchomości na kilka
działek, doprowadzenie do nieruchomości przyłączy energetycznych, częściowe zabudowanie
nieruchomości wskazuje na zorganizowany i zarobkowy charakter podejmowanych działań,
stąd też czynności takie wykraczają poza zakres dysponowania majątkiem prywatnym 239.
W przytoczonym wyroku, sąd nie podaje jasnych wytycznych w zakresie sposobu ustalenia,
czy osoba fizyczna sprzedająca nieruchomość działa jako podatnik podatku od towarów i usług.
Podkreśla, że takiej oceny należy dokonywać na podstawie danego stanu faktycznego240.
Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług dostawy towarów, będzie miało miejsce,
o ile spełnione zostaną, oprócz kryteriów podmiotowych, także kryteria przedmiotowe.
Zostaną one spełnione, jeżeli konkretne czynności wykonywane przez podatnika zastały
wymienione w art. 5 ustawy o podatku od towarów i usług wskazującym na zakres
przedmiotowy powyższej daniny opodatkowaniu podlegają:
− Odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,
− Eksport towarów,
− Import towarów na terytorium kraju,
− Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,
− Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 czerwca 2017 r. sygn. akt I FSK 451/17. Centralna Baza
Orzeczeń Sądów Administracyjnych.
237
Por. wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 października 2014 r. sygn. akt I FSK 2145/13,
z dnia 3 marca 2015 r. sygn. akt I FSK 1859/13, z dnia 11 czerwca 2015 r. sygn. akt I FSK 716/14. Centralna Baza
Orzeczeń Sądów Administracyjnych.
238
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 23 października 2018 r. sygn. akt I SA/Gd
844/18.
239
Ibidem.
240
M. Sołtysiak, Opodatkowanie VAT dostawy nieruchomości przez osobę fizyczną, „Monitor Podatkowy” 2019
r. nr 4, s. 5-6.
236
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Co do zasady sprzedaż jest odpłata, stąd też sprzedaż nieruchomości stanowić będzie odpłatną
dostawę towarów. Należy zastanowić się, co w sytuacji, kiedy dostawa dokonywana jest jako
nieodpłatna. Takie sytuacje będą opisane w poniższej części opracowania.
Zwolnienia z podatku od towarów i usług
Polski ustawodawca przewidział w treści ustawy o podatku od towarów i usług szczególne
regulacje pozwalające na skorzystanie przez podatników ze zwolnienia od podatku.
Zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się dostawę
budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem, gdy:
− Dostawa dokonywana jest w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
− Pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął
okres krótszy niż dwa lata.
Ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie definicji pierwszego zasiedlenia.
Zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług, przez pierwsze zasiedlenie
rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu,
pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:
− Wybudowania lub
− Ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów
o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej
To właśnie wprowadzona definicja pierwszego zasiedlenia przez ustawodawcę wzbudza
najwięcej kontrowersji. Wykładnia uznająca, że aby nastąpiło pierwsze zasiedlenie budynku,
musi dojść do oddania go po ulepszeniu do użytkowania w ramach czynności podlegającej
opodatkowaniu np. w najem jest sprzeczna z art. 12 ust. 2 Dyrektywy VAT241. Literalna
wykładnia art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług jednoznacznie wskazuje,
że warunkiem pierwszego zasiedlenia jest jego dokonanie w wykonaniu czynności
podlegających opodatkowaniu. Natomiast prounijna wykładnia art. 12 ust. 2 Dyrektywy VAT
prowadzi do innych skutków. Zgodnie z Dyrektywą VAT dostawa budynków i budowli jest
zasadniczo zwolniona z podatku VAT – z wyjątkiem m.in. dostaw dokonywanej przed
pierwszym zasiedleniem242. Dyrektywa umożliwia państwom członkowskim przyjęcie także
innych kryteriów niż kryterium pierwszego zasiedlenia, takich jak: okres upływający między
datą ukończenia budynku a datą pierwszej dostawy lub też okres upływający między datą
pierwszego zasiedlenia a datą następnej dostawy243. Akt prawa wspólnotowego nie zawiera
jednak definicji pojęcia „pierwszego zasiedlenia”.
Przez znaczy czas utrwalona praktyka polskich organów podatkowych stanowiła, że do
pierwszego zasiedlenia może dojść wyłącznie w wyniku czynności podlegającej
opodatkowaniu np. najem. Koncepcję tą zanegował Trybunał Sprawiedliwości Unii
Europejskiej244 twierdząc, iż przyjęta przez polskiego ustawodawcę definicja „pierwszego
zasiedlenia” jest niezgodna z wymaganiami Dyrektywy VAT. W wyroku wskazano,
A. Jaskuła, Pierwsze zasiedlenie budynku, „Monitor podatkowy” 2018 r. nr 6. s. 6-7.
Ibidem.
243
Art. 12 ust. 2 Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku
od wartości dodanej (Dz. U. L 347 z 2006 r.)
244
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie C-308/16 (Kozuba
Premium Selection) Legalis.
241
242
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że uzależnienie zwolnienia z podatku od wartości dodanej w związku z dostawą budynków
od spełnienia warunku, zgodnie z którym pierwsze zasiedlenie tych budynków następuje
w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu jest sprzeczne z regulacją wspólnotową.
Dodatkowo w wyroku wskazano, że przepisy Dyrektywy VAT nie sprzeciwiają się,
aby przepisy krajowe uzależniały zwolnienie podatkowe od warunku, zgodnie, z którym
w wypadku ulepszenia istniejącego budynku poniesione wydatki nie mogą przekroczyć 30%
początkowej wartości tego budynku. Odnośny budynek powinien być przedmiotem istotnych
zmian przeprowadzanych w celu zmiany jego wykorzystywania lub w celu znaczącej zmiany
warunków jego zasiedlenia245.
Tezy zawarte w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie
C-308/16 znalazły potwierdzenie w wyrokach sądów administracyjnych. Naczelny Sąd
Administracyjny w wyroku246 wskazał, że pod pojęciem pierwszego zasiedlenia – rozumieć
należy użytkowanie przez pierwszego nabywcę lub użytkownika budynków, budowli lub ich
części, po ich wybudowaniu. A zatem również użytkowanie budynków, budowli lub ich części
przez podatnika na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Nie jest konieczne
oddanie budynku np. w najem, aby doszło do skutecznego pierwszego zasiedlenia. Natomiast
w kwestii ulepszania budynku, w wyroku tym wskazano, że w pierwszej kolejności należy
ustalić, czy w budynku dokonano istotnych zmian przeprowadzonych w celu zmiany jego
wykorzystywania lub w celu znaczącej zmiany warunków jego zasiedlenia.
Dopiero w przypadku stwierdzenia tej okoliczności, powstaje konieczność zbadania,
czy wydatki poniesione na wykonywanie tych zmian, stanowiły co najmniej 30% wartości
początkowego budynku. W sytuacji, kiedy wydatki przekroczą 30% wartości początkowego
budynku, lecz nie będą one prowadziły do istotnych zmian – jak wskazano wyżej – nie zostanie
spełniona przesłanka ulepszenia. A contrario, w przypadku kiedy dojdzie do istotnych zmian
związanych z wykorzystaniem budynku lub znaczącej zmiany warunków jego zasiedlenia,
jednak wydatki te nie będą przekraczać 30% jego wartości początkowej, również nie zostanie
spełniona przesłanka ulepszenia.
Również orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie247 wpisuje
się w tezy wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-308/16.
W wyroku tym Sąd wskazał, że nieprawidłowe jest stanowisko, w którym pierwsze zasiedlenie
wykorzystywanej części nieruchomości na potrzeby własne, nastąpi dopiero
w wyniku planowanej sprzedaży, jako czynność podlegająca opodatkowaniu.
Również Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uznał, że wąskie pojęcie
pierwszego zasiedlenia przyjęte przez organ podatkowy, uznające, iż aby nastąpiło pierwsze
zasiedlenie budynku, musi dojść do oddania go po ulepszeniu do użytkowania w ramach
czynności podlegającej opodatkowaniu, jest sprzeczne z regulacją Dyrektyw VAT248.
Art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, że zwolnione od
podatku są dostawy budynków, z wyjątkiem pierwszego zasiedlenia oraz gdy przed sprzedaż
245

Ibidem.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 listopada 2017 r. sygn. akt I FSK 312/16. Centralna
Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych.
247
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 31 stycznia 2018 r. sygn. akt III SA/WA
983/16. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych.
248
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 6 marca 2018r. sygn. akt I SA/Wr
918/17. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych.
246
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dokonywana jest przed upływem dwóch lat od pierwszego zasiedlenia. Problem pojawił się
w sytuacji, kiedy przedmiotem umowy była dostawa nieruchomości z starym budynkiem
przeznaczonym do rozbiórki. W ocenie podatników dostawa taka mieściła się
w przedmiotowym zwolnieniu, natomiast organy podatkowe uznawały takie czynności jako
dostawę nieruchomości. Należy zaznaczyć, że przy sprzedaży budynków lub budowli,
dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny
budynków w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług249. Wyrok Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej250 okazał się pomocy przy ocenie takich dostaw.
Trybunał wskazał, że zwolnieniem z VAT nie jest objęta dostawa działki, na której wciąż stoi
stary budynek, który ma zostać rozebrany w celu wniesienia na jego miejsce nowej konstrukcji
i do którego rozbiórki zobowiązała się sprzedający przed dostawą. Transakcje takie należy
oceniać jako jednolite i mające na celu dostawę niezabudowanej działki, niezależnie od stanu
zaawansowania robót rozbiórkowych starego budynku w momencie rzeczywistej dostawy
działki. Stanowisko takie znajdowało później poparcie m.in. w interpretacjach
indywidualnych251
Zakończenie
Na kanwie powyższych rozważań można wysunąć następujące wnioski. Tak więc,
aby czynności podlegała podatkowi od towarów i usług musi zostać spełniona kumulatywnie
przesłanka podmiotowa oraz przedmiotowa. Jeżeli jedną ze stron czynności jest przedsiębiorca,
wówczas nie ulega wątpliwości, że należy zastosować podatek od towarów,
o ile zostanie spełniona również przesłanka przedmiotowa. Jednak również podatkowi od
towarów i usług podlegać będzie czynność sprzedaży nieruchomości dokonana przez osobę
fizyczną, która nie prowadzi działalności, jeżeli czynność taka wykracza poza zakres zwykłego
zarządu majątkiem prywatnym. Orzecznictwo nie wypracowało definicji czynności zwykłego
zarządu majątkiem prywatnym. Oceny czy czynność mieści się w zarządzie majątkiem
prywatnym należy dokonywać z punktu widzenia całokształtu podejmowanych czynności
przez podmiot dokonujący sprzedaży. Należy brać pod uwagę zamiar i cel dokonywanych
czynności. Definicja pierwszego zasiedlenia została błędnie implementowana do polskiego
systemu podatkowego. Do pierwszego zasiedlenia może dojść zarówno na skutek czynności
podlegającej opodatkowaniu np. najem jak i wskutek używania dla własnych potrzeb
wybudowanego czy ulepszonego budynku czy jego części.
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TAXATION OF THE DELIVERY OF REAL PROPERTY PURSUANT TO THE ACT ON
VALUE ADDED TAX
Summary: Chapter provides an analysis of practical problems pertaining to the sale of the real property.
In order for value added tax to be implemented, subjective andobjective condition needs to be fulfilled.
The fact whether the action falls within private property management needs to be provided on the basis
of all actions undertaken by the selling entity. Intention and purpose of the actions need to be taken into
consideration. First occupancy can take place as both the result of taxable activities, for example,
with the case of lease, and as the result of using the existing or improved building or its part for the
entity’s own needs. Chapter was written on the basis of the analysis of the case law concerning the
European Union and administrative courts as well as on the basis of the analysis of positions in the
doctrine.
Keywords: Sale, taxpayer, first occupation, law, value added tax.
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Katarzyna Morawska252
STANDARDY OCHRONY DANYCH KADROWYCH JAKO
KONIECZNY ELEMENT BUDOWANIA ZAUFANIA PRACOWNIKÓW
Streszczenie: Realizacja praw podmiotów danych zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych
Osobowych (RODO) ma zastosowanie do przetwarzania danych „wewnątrz” organizacji. Główna teza publikacji
sprowadza się do stwierdzenia, iż implementacja standardów ochrony danych pracowników stanowi wyraz
głównych założeń reformy ochrony danych osobowych. W publikacji zastosowano kilka metod badawczych,
z których pierwszoplanową rolę odgrywa metoda dogmatyczno-prawna. Inwestycja w zasoby ludzkie,
bezpieczeństwo oraz poczucie kontroli pracowników co do przetwarzania przez pracodawcę danych osobowych
z pewnością wypełnia założenia CSR i wpływa na konkurencyjność pracodawcy na rynku pracy. Celem publikacji
jest próba wykazania, że transparentne zasady obsługi żądań pracowników stanowią o podejściu pracodawcy
do zagadnienia ochrony danych w organizacji i dają wyraz odpowiedzialnego podejścia co do ochrony prywatności
pracowników.
Słowa kluczowe: RODO, prawa pracownika, CSR, konkurencyjność pracodawcy

Wstęp
Rozwój technologii sprawił, że Dyrektywa 95/46/WE253, która stanowiła podstawę
prawodawstw europejskich przez ponad dwadzieścia lat, przestała zapewniać stopień ochrony
odpowiadający
nowoczesnym
metodom
przetwarzania
danych
osobowych.
Poza niedostosowaniem przepisów do rozwijającej się technologii, kolejnym i kluczowym
problemem, w szczególności z punktu widzenia społecznej odpowiedzialności biznesu (dalej
jako „CSR”), był powiększający się brak zaufania do regulacji prawnych dotyczących ochrony
danych osobowych, przy jednoczesnym rozwoju świadomości i rosnącej potrzeby kontroli nad
przetwarzanymi przez administratorów i podmioty przetwarzające danymi osobowymi.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE254 (dalej jako „RODO”) jako akt
o bezpośrednim stosowaniu ma za zadanie zmienić te tendencje poprzez zapewnienie
równorzędnego we wszystkich państwach członkowskich stopnia ochrony praw i wolności
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych celem zapewnienia spójnego stopnia
ochrony osób fizycznych oraz usunięcia przeszkód w przepływie danych osobowych w Unii
Europejskiej. Powyższe założenie miało przede wszystkim spowodować zmiany co do
organizacji przetwarzania danych u sektorze prywatnym.
Przestrzeganie postanowień RODO to nie tylko obowiązek zapewnienia odpowiedniego
przetwarzania danych konsumentów czy użytkowników portali internetowych. RODO ma

Mgr, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, WPiA.
Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 24 X1995 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, (Dz. Urz. WE 1995
Nr L 281/31).
254
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 IV 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119,
s.1).
252
253
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również zastosowanie co do przetwarzania danych „wewnątrz” organizacji tj. danych
pracowników255.
Główna teza publikacji sprowadza się w związku z powyższym do stwierdzenia, iż
implementacja standardów ochrony danych w organizacji stanowi wyraz głównych założeń
reformy ochrony danych osobowych.
W związku z czym już na wstępie należy wskazać, że choć RODO właśnie w obszarze
prawa pracy przewiduje pewną odrębność prawodawstw państw członkowskich tym samym
potwierdza, że dane te pomimo dopuszczalnych odrębności powinny być przetwarzane
z poszanowaniem zasad ogólnych RODO. Z postanowień motywu 155 RODO wynika,
że w prawie państwa członkowskiego lub w porozumieniach zbiorowych, w tym zakładowych
porozumieniach z przedstawicielami pracowników, mogą być przewidziane przepisy
szczegółowe o przetwarzaniu danych osobowych pracowników.
Publikacja została podzielona na dwie części, wstęp oraz zakończenie. Pierwsza część
stanowi podstawę teoretyczną dla analizy przeprowadzonej w części drugiej publikacji.
W publikacji zastosowano kilka metod badawczych, z których pierwszoplanową rolę
odgrywa metoda dogmatyczno-prawna. Analiza objęła przepisy prawa pierwotnego i wtórnego
Unii Europejskiej oraz prawa krajowego, wśród których najważniejsze znaczenie ma Traktat
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Traktat o Unii Europejskiej, RODO, Ustawa o ochronie
danych osobowych, oraz Kodeks pracy256 znowelizowany tzw. „Ustawą sektorową”.
Na potrzeby publikacji zastosowano także metodę prawno-porównawczą.
Zasady przetwarzania danych kandydatów do pracy i pracowników
Do danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników znajdą zastosowanie ogólne
zasady przetwarzania danych oraz obowiązki nałożone na pracodawcę, pełniącego rolę
administratora danych, które zostały określone w RODO. Aby w pełni ująć główne założenia
RODO należy odwołać się do celów tego aktu.
Choć cele RODO nie odbiegają od tych wskazanych w Dyrektywie 95/46/WE to ich
interpretacja uległa zmianie. Zmiana ta jest spowodowana przede wszystkim wprowadzeniem
do prawa pierwotnego przepisu, który wprost odnosi się do prawa ochrony danych osobowych.
Stanowi o tym art. 16 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej jako „TFUE”)257,
który odzwierciedla postulaty wyrażona w Karcie Praw Podstawowych 258, które z kolei zostały
potwierdzone Traktem o Unii Europejskiej259 w art. 6.
W RODO podobnie jak w Dyrektywie 95/46/WE wskazuje się na potrzebę prawnej
ochrony jednostki, a z drugiej podkreśla się podejście ekonomiczne, polegające na współpracy
państw i podmiotów gospodarczych (art. 1 RODO). O ile wcześniej na równi traktowano oba
cele, tak interpretacja celów RODO, a tym samym wszelkich niejasności przepisów powinno
255

W publikacji mowa jest o pracowniku w rozumieniu prawa pracy, niemniej omawiane zasady przetwarzania
danych osobowych odnoszące się wprost do prawa pracy powinny znaleźć odpowiednie zastosowanie do
współpracowników zatrudnionych w oparciu o umowę cywilną. Do umów cywilnych bowiem wprost znajdą
zastosowanie ogólne postawienia RODO. Będzie to odgrywało duże znaczenie, gdyż dotychczas prawa tych osób
były trudne do wyegzekwowania
256
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1040.
257
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, (wersja skonsolidowana: Dz. Urz. UE C 2016, Nr 202, s. 47).
258
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, (Dz. Urz. UE 2012 Nr C 326/391), art.8.
259
Traktat o Unii Europejskiej, (wersja skonsolidowana: Dz. Urz. UE C 2016, Nr 202, s. 13).
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się oceniać przez pryzmat art. 16 TFUE oraz motywów, znajdujących się w części
nienormatywnej RODO.
W kontekście interpretacji celów, w szczególności warto zwrócić uwagę na motyw
2 RODO, który odnosi się do relacji między pierwszym a drugim celem. Zgodnie z tym
motywem zasady i przepisy dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych nie mogą, niezależnie od obywatelstwa czy miejsca zamieszkania takich
osób, naruszać ich podstawowych praw i wolności, w szczególności prawa do ochrony danych
osobowych. Z treści tego motywu wybrzmiewa, że RODO ma na celu przyczyniać się
do tworzenia przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, do postępu społecznogospodarczego, do wzmacniania gospodarek na rynku wewnętrznym. Z powyższego wynika,
że interpretacja przepisów RODO będzie wymagała zachowania i utrzymania równowagi
między swobodnym przepływem danych osobowych, a ochroną życia prywatnego w stopniu
wyższym niż jak w przypadku Dyrektywy 95/46/WE.
Z uwagi na to, że RODO często posługuje się pojęciami niedookreślonymi interpretacja
motywów może okazać się bardzo pomocna. Motywy choć nie będą wprost rozwiązywać
wątpliwości interpretacyjnych będą wskazywać możliwy, zgodny z założeniami tego aktu,
kierunek.
Przechodząc do zagadnień związanych z przetwarzaniem danych wewnątrz organizacji,
a tym samym dotyczących prawa pracy i ochrony danych osobowych, rozważania należy
rozpocząć od analizy art. 88 RODO i wspomnianego na wstępie motywu 155.
Zarówno wspomniany motyw, jak artykuł 88 RODO w sposób bardzo generalny odnosi się do
kwestii związanych z prawem pracy, mając na uwadze w szczególności etap rekrutacji
i zatrudnienia.
Artykuł 88 RODO zdaje się potwierdzać powyższe stanowiąc w ust. 1, że państwa
członkowskie mogą zawrzeć w swoich przepisach lub w porozumieniach zbiorowych bardziej
szczegółowe przepisy mające zapewnić ochronę praw i wolności w przypadku przetwarzania
danych osobowych pracowników. Artykuł ten potwierdza zatem wskazany już wcześniej
motyw 155 w całości.
Zgodnie z art. 88 ust. 2 RODO przepisy te muszą obejmować odpowiednie i szczegółowe
środki zapewniające osobie, której dane dotyczą, poszanowanie jej godności, prawnie
uzasadnionych interesów i praw podstawowych, w szczególności pod względem przejrzystości
przetwarzania, przekazywania danych osobowych w ramach grupy przedsiębiorstw
oraz systemów monitorujących w miejscu pracy.
Przechodząc do analizy przepisów szczegółowych obowiązujących w polskim porządku
prawym należy wskazać, że obecnie, w zakresie prawa pracy zmiany związane z rozpoczęciem
stosowania RODO zostały ujęte w dwóch aktach. Po pierwsze w art. 111 Ustawy o ochronie
danych osobowych260 (zmiany dotyczyły prowadzenia monitoringu pracowniczego
do Kodeksu pracy261) oraz Ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw
w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
260

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r., o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2018r. poz. 1000.
W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917) po art. 22 1 dodano art. 222
i art. 223.

261
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oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej jako
„ustawa sektorowa”)262. Zmiany wprowadzone ustawą sektorową to zmiany co do zakresu
danych, jakich może żądać potencjalny pracodawca od kandydata i pracodawca od pracownika.
Ustawodawca podkreślił w uzasadnieniu263 do zmian wprowadzonych do Kodeksu pracy,
że mają one na celu przede wszystkim dostosowanie brzmienia obowiązujących przepisów
prawa pracy do art. 6 ust. 1 lit. c. RODO, który wprowadził przesłankę istnienia „obowiązku
prawnego" jako podstawy pobierania danych osobowych. Zmiana ta wiązała się z tym,
że w poprzednim stanie prawym Kodeks pracy stanowił o uprawnieniu, a nie obowiązku, w
związku z czym trudnością było wskazanie prawidłowej podstawy prawnej do przetwarzania
danych kandydatów do pracy w związku z podejmowaniem działań przed zawarciem umowy
o pracę oraz po jej zawarciu (art. 221 § 1–3 Kodeksu pracy). Pracodawca w obecnym stanie
prawnym żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych
obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia oraz danych kontaktowych
(danej kontaktowej) wskazanej przez taką osobę. Oznacza to, że potencjalny pracodawca nie
może np. na formularzu rekrutacyjnym żądać podania zarówno adresu e -mail, telefonu
służbowego i adresu zamieszkania. Wybór co do formy kontaktu należy do kandydata.
Powyższy katalog pracodawca może jednak pozyskiwać w każdym wypadku.
Natomiast informacje, o których mowa w art. 221 §1 pkt. 4-6 Kodeksu pracy tj. wykształcenie,
kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia mogą być pozyskane przez
potencjalnego pracodawcę, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju
lub na określonym stanowisku. Potencjalny pracodawca zatem już na etapie tworzenia
ogłoszenia rekrutacyjnego musi przeprowadzić ocenę czy dane te są konieczne do celu, w jakim
są zbierane tj. czy na stanowisko, na które prowadzona jest rekrutacja koniecznym jest
przykładowo pozyskanie zarówno informacji o wykształceniu i przebiegu dotychczasowego
zatrudnienia. Taki proces oceny powinien przede wszystkim zostać przeprowadzony w związku
z prowadzeniem rekrutacji na niższe stanowiska. Omawiany przepis stanowi wyraz zasady
minimalizacji danych, o której mowa w art. 5 ust. 1 lit. c RODO. Warto w tym miejscu
zaznaczyć, że w przypadku rekrutacji zmierzającej do zatrudnienia na umowę cywilną,
zastosowania oczywiście nie znajdzie wspomniany art. 221 §1 pkt. 4-6 Kodeksu pracy,
natomiast zasady co do katalogu pozyskiwanych danych powinny znaleźć odpowiednie
zastosowanie właśnie w oparciu o zasadę minimalizacji danych.
Wyrazem realizacji zasady minimalizacji danych jest także 221 § 4 Kodeksu pracy.
Zgodnie z tym paragrafem pracodawca żąda podania innych danych osobowych niż określone
w § 1 i 3264, gdy jest to niezbędne do wypełniania obowiązku pracodawcy nałożonego
przepisem prawa (także przepisy poza Kodeksem pracy, np. przepisy ubezpieczeniowe).
Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U. z 2019r. poz. 730.
263
Uzasadnienie do ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem
stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), źródło:
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=3050.
264
Paragraf trzeci wskazuje, że pracodawca żąda od pracownika podania dodatkowo danych osobowych
obejmujących: adres zamieszkania, numer PESEL/rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
262
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W poprzednim stanie prawnym trudności sprawiała poza samym zakresem pozyskiwania
danych, także kwestia żądania udokumentowania prawdziwości wskazanych w aplikacji
o pracę informacji. Obecnie jednak zgodnie z 221 § 5 Kodeksu pracy udostępnienie pracodawcy
danych osobowych następuje w formie oświadczenia osoby, której dane dotyczą. Pracodawca
może żądać udokumentowania danych osobowych osób, o których mowa w § 1 i 3
(tj. kandydat do pracy, pracownik) w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia.
Zmiany w Kodeksie pracy dotyczą także możliwości odbierania zgody od kandydata do
pracy i pracownika, co jest pewnym novum, gdyż dotychczas sądy administracyjne 265 i organ
nadzorczy266 kwestionowały możliwość obierania zgody o tej kategorii osób ze względu na
nierównowagę stron i możliwość wymuszenia zgody przez pracodawcę. O zgodzie mówi
obecnie art. 221a oraz art. 221b Kodeksu pracy. Generalną zasadą jest, że brak zgody lub jej
wycofanie, nie może być podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się
o zatrudnienie lub pracownika, a także nie może powodować wobec nich jakichkolwiek
negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę
zatrudnienia, wypowiedzenie umowy o pracę lub jej rozwiązanie bez wypowiedzenia przez
pracodawcę. Zgoda nie może być wyrażona co do danych, o których mowa w art. 10 RODO267.
Ponadto zgoda z art. 221a Kodeksu pracy dotyczy danych osobowych udostępnianych przez
osobę ubiegającą się o zatrudnienie lub pracownika na wniosek pracodawcy lub danych
osobowych przekazanych pracodawcy z inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie
lub pracownika.
O ile w tym przypadku art. 221a Kodeksu pracy inicjatywa co do wyrażenia zgody może
pochodzić od pracodawcy lub pracownika, tak zgoda co do przetwarzania danych szczególnej
kategorii (art. 9 RODO) może stanowić podstawę prawną przetwarzania danych wyłącznie
w przypadku, gdy przekazanie tych danych osobowych następuje z inicjatywy osoby
ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika. Z uzasadnienia do ustawy sektorowej wskazuje
się, że zgoda ta powinna mieć formę wyraźnego działania w postaci np. wyraźnego
oświadczenia woli pracowników i nie będzie wystarczającym uznanie, że zgodą jest wyraźne
działanie potwierdzające, przyzwalające na przetwarzanie danych osobowych268.
Standardy ochrony danych kadrowych w praktyce
O standardach ochrony danych mówi się przede wszystkim w kontekście danych osobowych,
jakie organizacja zbiera celem realizacji biznesowych założeń. Przykładem, w jaki sposób
inne dane osobowe pracownika, a także dane osobowe dzieci pracownika i innych członków jego najbliższej
rodziny, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych
uprawnień przewidzianych w prawie pracy, wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli nie
istniała podstawa do ich żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie, numer rachunku płatniczego,
jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.
265
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1 grudnia 2009 r., I OSK 249/09.
266
GIODO, Czy pracodawca ma prawo za pomocą specjalnego urządzenia skanować linie papilarne pracowników
w celu rejestracji godzin ich przyjścia i wyjścia z zakładu pracy?, źródło: https://www.giodo.gov.pl
/348/id_art/3358/j/pl, dostęp na 23.06.2019r.
267
Przetwarzanie danych dot. wyroków skazujących i czynów zabronionych.
268
Uzasadnienie do ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem
stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), źródło:
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=3050.
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organizacje zarządzają zebranymi danymi sprowadza się do przygotowania dokumentacji
wdrażającej postanowienia RODO. Jednym z dokumentów, które mogą funkcjonować
w organizacji to procedura obsługi praw podmiotów danych, która zakłada scenariusze
i propozycje rozwiązań w przypadku, gdy do organizacji, sprawującej rolę administratora
danych, skieruje się podmiot danych będący konsumentem. Celem takiej procedury jest
określenie ról, czasu na odpowiedź i określenie sposobów na realizację żądań.
Często jednak administratorzy danych zapominają o uregulowaniu zasad dotyczących
realizacji praw osób, których dane osobowe są przetwarzane w ramach wewnętrznej struktury
organizacyjnej tj. wobec pracowników/współpracowników. W szczególności w dużych
organizacjach, np. w grupach kapitałowych, funkcjonowanie takiego typu dokumentu
pomogłoby usprawnić realizacje żądań i wpłynąć na efektywność pracowników działu kadr
sprawiając, że pracownik (a także były pracownik)269, czy nawet kandydat do pracy bez zbędnej
zwłoki otrzyma odpowiedź zawierającą informacje, o które wnosił, w określonym przez RODO
terminie270.
W tej części publikacji zostanie przedstawione zagadnienie realizacji praw
przysługujących pracownikom na gruncie RODO. Analizie zostanie poddane znaczenie
usystematyzowania praw im przysługujących w kontekście budowania kultury ochrony danych
w organizacji oraz budowania większego zaufania do pracodawcy. Żądania pracownika,
o których mowa w art. 12-22 RODO mogą obejmować przede wszystkim dane osobowe
przetwarzane przez administratora w związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym,
czy (w przypadku zatrudnienia) aktami pracownika.
W praktyce często administratorzy danych mają trudności z właściwym
zakwalifikowaniem żądań podmiotu danych. Celem usystematyzowania informacji i oceny
potencjalnych żądań w procedurze obsługi wniosków pracowniczych w organizacji może
zostać zawarta przykładowa lista żądań z próbą ich przypisania do konkretnego prawa, jakie
przysługuje osobom fizycznym na gruncie RODO. Taka praktyczna wskazówka może ułatwić
kwalifikacje żądań, a tym samym pracę zespołu kadrowego.
Przykładowo prawo, o którym mowa w art. 15 RODO może oznaczać chęć dostępu
do informacji i jednocześnie uzyskania kopii danych zawartych w aktach osobowych, danych
zebranych na portalu pracowniczym, informacji o karach dyscyplinarnych nałożonych na
pracownika. Poprzez dostęp do danych pracownik może wnieść żądanie o udzielenie informacji
o odbiorcach danych (ze wskazaniem konkretnych spółek271), okresu retencji czy warunków
korzystania z wizerunku pracownika.
Z kolei żądania, które powinny zostać zakwalifikowane jako prawo do poprawienie
danych, o którym mowa w art. 16 RODO może wiązać się z żądaniem zmiany nazwiska, danych
kontaktowych, adresowych, stanu cywilnego, czy zdjęcia wykorzystywanego przez
pracodawcę.
Warto wskazać, ze żądanie może być także przygotowane i wniesione przez pełnomocnika.
J. Łuczak, Artykuł 12 Przejrzyste informowanie i przejrzysta komunikacja oraz tryb wykonywania praw przez
osobę, której dane dotyczą, w:] red. E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz, RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie
danych osobowych. Komentarz, s. 469
271
Decyzja wydana przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z 3 kwietnia 2019 r., ZSPU.421.8.2018,
w której PUODO stwierdził, że klauzula obowiązku informacyjnego nie zawierała w szczególności informacji o
wszystkich odbiorcach danych ponieważ nie wskazywała dokładnych podmiotów, z którymi współpracował
administrator.
269
270
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Pracownik może żądać usunięcia zdjęcia i zaprzestania jego dalszego wykorzystania.
Pracodawca takie żądanie powinien zakwalifikować jako zgłoszenie sprzeciwu wobec
przetwarzania danych. Pracownik, zgodnie z postanowieniami art. 21 RODO powinien żądanie
uzasadnić poprzez wykazanie szczególnej sytuacji uzasadniającej zgłoszenie sprzeciwu wobec
przetwarzania danych.
Sprzeciw może zostać złożony wobec prowadzonego przez pracodawcę monitoringu
(zarówno CCTV, monitoringu poczty elektronicznej, geolokalizacji założonej w samochodach
służbowych). Najczęściej podstawą prawną do przetwarzania danych w związku
z prowadzonym monitoringiem jest właśnie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – tj. prawnie uzasadniony
interes administratora. Podstawa ta umożliwia złożenie sprzeciwu.
To prowadzi do wniosku, że pracownicy działu kadr/ osoby obsługujące żądania pracowników
powinny mieć świadomość co do procesów przetwarzania w organizacji, a zatem wiedzę
co do celów przetwarzania i ich podstaw prawnych, tak aby ułatwić szybką kwalifikacje żądań.
Przykładowo w przypadku zgłoszenia żądania dotyczącego prawa do przenoszenia
danych, należy mieć świadomość, że nie zawsze może być ono zrealizowane. Zgodnie z art. 20
RODO, aby skorzystać w tego prawa przetwarzanie powinno odbywać się na podstawie zgody
w myśl art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b
oraz przetwarzanie musi odbywać się w sposób zautomatyzowany272.
Procedura ponadto powinna zawierać informacje, jakie dane nie powinny znaleźć się
w teczkach osobowych. Przykładem takich danych są dane szczególnie chronione, o których
mowa w art. 9 RODO i związanych z powyższym generalnym zakazem przetwarzania
tej kategorii danych.
Procedura powinna także wskazywać katalog czynności, których nie powinno się
wykonywać w związku z realizacją żądań. Celem budowania świadomości i kultury
przetwarzania danych osobowych, pracownicy zajmujący się obsługą żądań powinni zostać
poinformowani o terminach realizacji żądań, o którym mowa w art. 12 RODO, o generalnym
zakazanie przedłużania terminu na udzielenie odpowiedzi, w przypadkach, w których nie
znajduje to uzasadnienia, stosowania środków zabezpieczających dane, zakazu modyfikowania
wzorów odpowiedzi bez odbycia wewnętrznej konsultacji, zakazu przygotowywania
odpowiedzi w formie uniemożliwiającej udowodnienie wysłania odpowiedzi (np. ustna
realizacja żądania).
Procedura powinna także zawierać pouczenie co do konieczności aktualizacji teczek
osobowych, czy konieczność weryfikacji kręgu odbiorców i utrzymanie ich aktualnej bazy.
Zakończenie
Budowanie świadomości i kultury przetwarzania danych osobowych w organizacji silnie
koresponduje z głównym założeniem reformy ochrony danych osobowych, jakim jest
budowanie zaufania i umożliwienie sprawowania kontroli nad procesami przetwarzania danych
osobowych przez osoby fizyczne. I choć nie w każdej organizacji pożądane będzie stworzenie
oddzielnej procedury obsługi żądań praw pracowników, tak w każdej organizacji bez względu
na wielkość czy poziom skomplikowania procesów przetwarzania danych rekomendowanym
M. Czerniawski, Artykuł 20 Prawo do przenoszenia danych, [w:] red. E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz, RODO.
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz, s. 542.
272
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działaniem powinno być stworzenie dokumentu lub krótkiej instrukcji wskazującej na to,
jakie elementy powinny być uwzględnione przy realizacji żądania.
Świadomość pracowników co do tego, że pracodawca podejmuje działania w sposób
uporządkowany i transparenty wpłynie na postrzeganie organizacji jako o dbającej o potrzeby
pracownika a co więcej troszczącej się o prawidłowe i rzetelne przetwarzanie danych
osobowych.
RODO wymusiło zmiany w prawie pracy, co z kolei doprowadziło m. in.
do uporządkowania zasad wyboru właściwej podstawy prawnej do konkretnego procesu
przetwarzania. Uspójnienie tych zasad z kolei wpłynęło na to, że w bardziej przejrzysty sposób
odbywa się przetwarzanie danych osobowych w organizacji, a ponadto w bardziej transparenty
sposób administrator może realizować prawa podmiotu danych (kandydatów do pracy oraz
pracowników, a także byłych pracowników).
Z kolei w tych przypadkach, w których zastosowanie nie znajdą przepisy prawa pracy,
RODO ustanawia ogólne standardy i zasady przetwarzania danych co również wpłynie na
poziom komfortu i zaufania pracowników zatrudnionych w oparciu o umowy cywilne co do
możliwości skorzystania z praw im przysługujących. Inwestycja w zasoby ludzkie i poczucie
kontroli a tym samym i komfortu pracowników co do przetwarzania przez pracodawcę danych
osobowych z pewnością wypełnia założenia koncepcji CSR.
Ponadto wykazanie przez pracodawcę, że w jego organizacji zostały wprowadzone
procedury porządkujące realizacje żądań nie tylko osób spoza organizacji, ale także
pracowników, poza budowaniem zaufania tych osób stanowi wyraz zasady rozliczalności,
o której mowa w art. 5 ust. 2 RODO. Udokumentowanie zasad przetwarzania danych w ramach
tego procesu stanowi o gwarancjach, jakie zastosował pracodawca, co z kolei może być
ważnym czynnikiem przy ocenie organizacji nie tylko przez osoby z wewnątrz, ale także przez
organ nadzorczy w przypadku kontroli, czy prowadzonego postępowania, a więc i nałożenia
ewentualnej kary administracyjnej.
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STANDARDS OF DATA PROTECTION AS A NECESSARY ELEMENT
OF BUILDING TRUST OF EMPLOYEES
Summary: Implementation of rights of data subjects in accordance with the General Regulation on
Personal Data Protection (GDPR) applies to the processing of personal data "inside" the organization.
The main thesis of the article comes to the statement that the implementation of data protection standards
express the main goals of the reform of personal data protection. The publication uses several research
methods, of which the dogmatic and legal method plays the leading role. The investment in human
resources, security and a sense of control of employees as to the processing of personal data by the
employer certainly meets the CSR assumptions and affects the employer's competitiveness. Transparent
principles of handling employee demands form the employer's approach to the issue of data protection
in the organization and express responsible approach to the protection of employees' privacy.
Keywords: GDPR, employees’ rights, CSR, competitiveness of the employer.
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Tomasz Noga273, Damian Kubiszewski274, Michalina Kwiatkowska275
PREZENTACJA DOBRYCH I ZŁYCH PRAKTYK ZWIĄZANYCH
ZE SPOŁECZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIZNESU
Streszczenie: Rozdział dotyczy szeroko pojętej Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (ang. Corporate Social
Responsibility, CSR). Podane są w nim informacje takie jak to, czym jest CSR, jakie korzyści daje oraz
przedstawione są przykłady dobrych i złych praktyk związanych ze Społeczną Odpowiedzialnością Biznesu.
Autorzy poruszyli również kwestię dotyczącą ewolucji podejścia do CSR, która nie jest już postrzegana jako
jedynie koszt. Stosunek do niej zmienił się diametralnie – teraz jest uważana za inwestycję, która da korzyści
w długim okresie. Celem badawczym niniejszego rozdziału jest opis oraz analiza dobrych i złych praktyk CSR.
Tekst powstał w oparciu o dostępną literaturę specjalistyczną, jak również o udostępniane rankingi oraz artykuły.
Metodą badawczą była właśnie analiza wyżej wymienionych źródeł. Odbiorca po przeczytaniu rozdziału powinien
dojść do wniosku, że CSR to nie straty, a szanse na rozwój – taki jest główny cel stworzenia poniższego tekstu.
Słowa kluczowe: CSR, Społeczna, Odpowiedzialność, Biznesu, RepTrak.

Wstęp
Celem niniejszego rozdziału jest prezentacja dobrych i złych praktyk dotyczących Społecznej
Odpowiedzialności Biznesu, korzyści po wdrożeniu CSR, a także analiza rankingu
Global RepTrak™ 100. Czytelnik może dowiedzieć się z tekstu o tym, czym jest
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu oraz dlaczego warto w nią inwestować. Corporate Social
Responsibility jest pojęciem znanym znacznej większości ludzi powiązanych ze światem
biznesu, jednak od kilku lat podejście to przeżywa prawdziwy rozkwit. W dobie popularności
ekologii, zrównoważonego rozwoju i dbania o lokalne społeczności idea CSR idealnie
się wpisuje. W dzisiejszych czasach nie jest to coś, dzięki czemu dana organizacja może
się wyróżniać, jest to powszechny niepisany obowiązek. Konsumenci bardzo często rezygnują
z korzystania z usług firmy, które nie szanują środowiska lub ludzi. Jest wiele instytucji, które
w odpowiedni sposób działają, np. Netflix, który zrezygnował z współpracy z Kevinem
Spacy’m, który został oskarżony o molestowanie nieletniego. Natomiast nie każda firma
podchodzi z tak dużym zaangażowaniem do tematu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.
Przykładem może być Google, który m.in. faworyzował w wynikach wyszukiwania sklepy,
które reklamują się w jego aplikacji. Przedsiębiorstwo zostało przez to ukarane przez Komisję
Europejską wysoką grzywną.
Istota i korzyści ze stosowania Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
Filozofia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR)
związana jest z poszanowaniem interesów podmiotów wewnątrz organizacji jak i poza nią,
tj. w jej otoczeniu. Początkowo mówiła ona o obowiązkach, jakie przedsiębiorcy mają
w stosunku do społeczeństwa276. Aktualnie jest to koncepcja, według której „przedsiębiorstwa
dobrowolnie uwzględniają aspekty społeczne i ekologiczne w swoich działaniach handlowych
oraz w kontaktach ze swoimi interesariuszami. Społeczna odpowiedzialność biznesu to proces,
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki.
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki.
275
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki.
276
I. Ślęzak-Gładzik, Corporate Social Responsibility (CSR) jako koncepcja porządkująca relacje między
biznesem a społeczeństwem, „Modern Management Review”, 2/2013, s. 114.
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poprzez który przedsiębiorstwa zarządzają relacjami z różnymi interesariuszami
(ang. stakeholders), którzy mogą mieć realny wpływ na przyzwolenie na ich działalność”277.
W związku z tym CSR powinien być traktowany nie jako koszt, lecz jako inwestycja.
Przedsiębiorstwa mogą podchodzić do CSR w różnoraki sposób: handlowy, społeczny,
finansowy278.
Warto zwrócić uwagę na fakt, że Społeczna Odpowiedzialność Biznesu powinna mieć
charakter dynamiczny i strategiczny, jednocześnie opierając się na ciągłym doskonaleniu,
a także na współpracy ze wszystkimi interesariuszami. W związku z tym, konieczne jest
współtworzenie dialogu z otoczeniem, poznanie wzajemnych możliwości i oczekiwań,
poszukiwanie kompromisów, hierarchizacja wartości, a także doskonalenie strategii w ramach
partnerstwa279.
Podstawą koncepcji jest przekonanie, że nie powinna ona przyczyniać się jedynie do
wzrostu wartości przedsiębiorstwa, ale także wspólnej wartości społecznej. Cieszyć może fakt,
iż przedsiębiorstwa coraz częściej zauważają, że CSR może zostać czymś więcej niż źródłem
kosztów czy obowiązkiem. Dobrze zaplanowana strategia może stać się źródłem szans,
innowacji, a także przewagi konkurencyjnej. Dzięki temu, że firmy inwestują część swoich
środków finansowych, a także często know-how, CSR staje się podstawą tworzenia istotnego
postępu społecznego. Widać więc tutaj zacieranie się granic między wartościami
ekonomicznymi i społecznymi280.
Działania podejmowane przez przedsiębiorstwa związane ze Społeczną
Odpowiedzialnością Biznesu skierowane są do konkretnych interesariuszy: pracowników,
klientów zewnętrznych, inwestorów, kontrahentów czy środowiska (np. troska o ochronę
zasobów naturalnych dla przyszłych pokoleń) oraz powinny mieć charakter dobrowolny.
W związku z tym niezwykle ważnym elementem kształtowania polityki społecznie
odpowiedzialnych przedsiębiorstw jest koncepcja interesariuszy, która zakłada, że postrzeganie
przez nich ma długofalowe skutki w strategiach rozwoju przedsiębiorstw. Z jednej strony CSR
oddziałuje na pozytywne relacje z podmiotami funkcjonującymi w otoczeniu organizacji.
Może skutkować to wywieraniem nacisków na korzystne dla tych grup rozwiązania.
Z drugiej natomiast umiejętne planowanie strategii CSR może stać się narzędziem, dzięki
któremu uzyska się realny wpływ na otoczenie. Można więc mówić o sytuacji win-win,
dzięki której obie zainteresowane strony mogą uzyskać oczekiwanie korzyści281.
Z reguły korzyści płynące z podjęcia działań związanych z CSR widoczne są w długim
okresie. Można je podzielić na wewnętrzne (osiągnięte na skutek działań związanych
z interesariuszami wewnętrznymi), a także zewnętrzne (związane z interesariuszami
zewnętrznymi). Do tych pierwszych zaliczyć można m.in.: wzrost zainteresowania inwestorów,
zwiększenie lojalności konsumentów, poprawa relacji ze społecznością lokalną i władzami
277

Green Paper Promoting European framework for Corporate Social Responsibility, Commission
of the European Communities, Bruksela 2001 r., s. 8.
278
M. Bernatt, Społeczna odpowiedzialność biznesu. Wymiar konstytucyjny i międzynarodowy, Wydawnictwo
Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, s. 26.
279
I. Kuraszko, B. Rok, Społeczna odpowiedzialność biznesu i ekonomia społeczna, „Ekonomia Społeczna
Teksty”, 2007, s. 5-6.
280
Ibidem, s. 6.
281
M. Sznajder, Korzyści z wdrożenia koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (z uwzględnieniem
koncepcji interesariuszy), Economics and Management, 2/2013, s. 201.
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lokalnymi, wzrost konkurencyjności, podnoszenie poziomu kultury organizacyjnej firmy,
kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy pośród pracowników, pozyskanie i utrzymanie
najlepszych pracowników. Do zewnętrznych korzyści zaliczyć można np. rozwiązywanie
istotnych problemów społecznych, edukowanie społeczeństwa, poprawa stanu środowiska
naturalnego, dostęp do informacji o firmie, poszanowanie praw człowieka282.
Korzyści te wynikają z działań podejmowanych na rzecz spełnienia potrzeb i oczekiwań
interesariuszy wewnętrznych (np. właścicieli, menedżerów, inwestorów-akcjonariuszy,
pracowników, związków zawodowych) oraz zewnętrznych (stowarzyszeń handlowych, szkół,
uczelni, rządów innych państw, władz lokalnych, sądów, klientów, środowiska przyrodniczego,
dostawców, konkurentów, media i innych podmiotów). Skutki wśród interesariuszy
wewnętrznych mogą być efektem działań podejmowanych w stosunku do otoczenia
zewnętrznego i na odwrót283.
Wykres 1. Korzyści po wdrożeniu CSR w ostatnich dwóch latach
podniesienie poziomu świadomości
pracowników w zakresie etyki
podniesienie poziomu zaangażowania
pracowników
zwiększenie rozpoznawalności marki jako
odpowiedzialnej/ zrównoważonej
poprawa relacji ze społecznościami
lokalnymi

74%

71%

70%

69%

poprawa reputacji

62%

podniesienie poziomu zaufania klientów

61%

wdrożenie nowych, innowacyjnych
rozwiązań (np. produkty, usługi, procesy)

47%

obniżenie kosztów działalności

22%

zmniejszenie liczby wypadków przy pracy

22%

zmniejszenie poziomu rotacji
pracowników

19%

inne

3%

trudno powiedzieć

2%

nie osiągnęliśmy żadnych korzyści

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90% 100%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Menedżerowie/Menedżerki 500 – Lider/Liderka CSR. Raport Forum
Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2015, s. 21.

E. Leńsa-Wierszołowicz, Korzyści ze stosowania zasad Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
w przedsiębiorstwie, „Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauki Humanistyczne, Społeczne
i Techniczne”, 2/2016, s. 71-72.
283
M. Sznajder, Korzyści z wdrożenia…, s. 202-203.
282
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Na wykresie 1 przedstawiono korzyści jakie najczęściej wskazywali respondenci biorący
udział w badaniu „Menadżerowie CSR” organizowanym przez Forum Odpowiedzialnego
Biznesu – największą polską organizację pozarządową zajmującą się koncepcją CSR.
Badanie przeprowadzone zostało w okresie od maja do lipca roku 2015, a osoby biorące w nim
udział to w większości (65%) pracownicy dużych firm zatrudniających ponad 250 osób,
których ze względu na pełnione obowiązki można zakwalifikować do kategorii menedżer CSR.
Głównym celem badania było sprawdzenie ich opinii na temat tego, co udało się osiągnąć
w polskim biznesie dzięki CSR, a także jakie są ich spostrzeżenia na rozwój tej koncepcji
w najbliższej przyszłości. Wnioski z badania są dość jednoznaczne, świadczyć może o tym fakt,
że żaden z respondentów nie twierdzi, iż jego firma nie osiągnęła żadnych korzyści
po wdrożeniu działań CSR. Pokazują jak wielu aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa
może dotyczyć ta koncepcja oraz istotę wpływu interesariuszy na podejmowane przez nie
działania. Warto tutaj także jeszcze raz wspomnieć, że korzyści widoczne są dopiero w długim
czasie, lecz waga tych działań jest na tyle duża, że przedsiębiorstwa powinny zainteresować się
tą tematyką.
Analiza dobrych i złych praktyk związanych z CSR
Reputation Institute tworzy od lat badania związane z tematyką Społecznej Odpowiedzialności
Biznesu, nazwane Global RepTrak™ 100. W tym roku badania przeprowadzone zostały
w styczniu i lutym. Na pytania związane z postrzeganiem firm oraz jak to wpływa na decyzje
zakupowe odpowiedziało 230000 osób (interesariuszy). Organizacje ocenianie były
m.in. w kryteriach socjalnych, fiskalnych, dbania o prawa pracownicze oraz środowisko
naturalne284.
Tabela 1. Porównanie pozycji przedsiębiorstw społecznie odpowiedzialnych w rankingu
RepTrak w 2018 i 2019r.

284

Nazwa

2019

2018

Rolex

1

1

Lego

2

2

Disney

3

5

Adidas Group

4

7

Microsoft

5

10

Sony

6

6

Canon

7

4

Michelin

8

11

Netflix

9

24

Bosch

10

8

Intel

11

15

Nintendo

12

13

Reputation Institute, Raising the Stakes on Corporate Responsibility, Boston 2018, s. 11
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Levi Strauss & Co.

13

14

Google

14

3

Nike

15

12

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań 2019 Global RepTrak® przeprowadzonych przez Reputation Institute
w Bostonie.

W Tabeli 1 ukazano porównanie pozycji przedsiębiorstw w latach 2018 oraz 2019.
Zgodnie z przedstawionymi danymi w 2019r. Rolex plasuje się po raz kolejny z rzędu
na pierwszym miejscu rankingu, a LEGO tuż za nim. Spośród firm plasujących się w rankingu
duży spadek pozycji odnotowało Google (spadek z 3 na 14 pozycję), znacznie poprawił się
Netflix (awans z 24 na 9 pozycję). W tabeli powyżej nie znalazły się m.in. takie
przedsiębiorstwa jak: BMW, Good Year, Hugo Boss, Samsung, Panasonic, które zanotowały
znaczne spadki (ponad 10 pozycji) w omawianym rankingu285.
Przyczyną regresu Google w rankingu były niewątpliwie afery związane
z molestowaniem kobiet przez pracowników tego technologicznego giganta. Analizując ten
przypadek warto zacząć od informacji, że od lat firma boryka się z problemem molestowania.
Przykładem może być Andy Rubin – twórca systemu Android, który został oskarżony
o zmuszanie do czynności seksualnych swojej współpracownicy. Dochodzenie Google
potwierdziło oskarżenia, co skutkowało zerwaniem umowy z Rubinem. Na początku obie
strony utrzymywały jednak, że odszedł on na własne życzenie. Dopiero później okazało się,
co było prawdziwą przyczyną rezygnacji ze stanowiska. W koncernie Google występuje także
problem zaniżania płac kobiet286.
Kolejnym aspektem, przez który Google spadło w rankingu mógł być fakt, że nadużywali
swojej pozycji dominującej. Faworyzowanie w wynikach wyszukiwania sklepów
internetowych, które reklamują się w Google było determinantem do nałożenia przez
Komisję Europejską grzywny w wysokości 4,3 miliarda euro. Aktualnie analizowana jest inna
nieetyczna praktyka stosowana przez Google, polegająca na zmuszaniu koncernów
producentów telefonów do automatycznego instalowania wielu aplikacji firmy z Doliny
Krzemowej287.
Inną przyczyną, przez którą firma odnotowała tak drastyczny spadek pozycji w rankingu
był błąd w API portalu Google+, który spowodował wyciek danych 52,5 miliona
użytkowników. Błąd ujawnił takie dane jak: imię, wiek, adres e-mail, zawód oraz niektóre dane
udostępniane między użytkownikami288. Dostęp do ujawnionych danych mieli twórcy aplikacji
przez okres 6 dni. Nie ma dowodów, że zostały one w jakikolwiek sposób rozpowszechnione
lub ich nadużyto289.
Porównanie 2019 Global RepTrak® oraz 2018 Global RepTrak®.
A. Popęda, Po czyjej stronie jest Google?, Polityka, 2018, https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/
spoleczenstwo/1769520,1,po-czyjej-stronie-jest-google.read?fbclid=IwAR32BNmumpV5N4uCgo66YLSN
5k6zVTJW3tpEiuFKSKXLrL66dE9Fhm3MF4M (09.06.2018r.).
287
C. Kowanda, KE nałożyła rekordową grzywnę na Google. Czy zmniejszy dominację gigantów z USA?, Polityka,
2018, https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/rynek/1757074,1,ke-nalozyla-rekordowa-grzywne-na-googleczy-zmniejszy-dominacje-gigantow-z-usa.read (09.06.2019r.).
288
L. H. Newman, A new Google+ blunder exposed data from 52.5 million users, Wired, 2018,
https://www.wired.com/story/google-plus-bug-52-million-users-data-exposed/ (09.06.2019r.).
289
Expediting changes to Google+, https://www.blog.google/technology/safety-security/expediting-changesgoogle-plus/ (09.06.2019r.).
285
286
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Przykładem dobrych praktyk związanych ze Społeczną Odpowiedzialnością Biznesu
może być działanie podjęte przez Netflix, które pozwoliło awansować tej organizacji
w rankingu aż o 15 pozycji. Firma ta nie zważając na koszty i spadki oglądalności usunęła
z obsady serialu House of Cards głównego aktora Kevina Spacey’a, który dopuścił się
molestowania nieletniego290. Netflix wysłał tym samym komunikat o tym, że nie ma
możliwości molestowania seksualnego bez względu na koszty. Pomimo utraty pieniędzy firma
wydaje się być silniejsza etycznie291.
Na pochwałę zasługuje także The Walt Disney Company, który chwali się swoimi
osiągnięciami w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w raporcie Corporate Social
Responsibility Update 2018. W dokumencie tym można znaleźć informacje dotyczące działań,
których celem jest m.in. poprawa ochrony środowiska. Według danych, Disney zredukował
emisję o 44% w stosunku do 2012 roku. Udało im się także zmniejszyć ilość generowanych
odpadów w parkach tematycznych, resortach, biurach oraz studio o 54%. Organizacja
zredukowała także ilość zużywanej wody pitnej o 5,8% w porównaniu z 2013r. Shanghai
Disneyland Resort opracował także plan ochrony wód292.
Analizując dobre praktyki warto także zwrócić uwagę na LEGO. Organizacja ta
utrzymuje się od trzech lat na drugim miejscu w rankingu RepTrak. Jest to spowodowane tym,
że od lat duńska firma tworzy spójną fabułę z wartościami zrównoważonego rozwoju, edukacji
i zaangażowania społecznego. Ostatnio zastąpili wykorzystywane tworzywa sztuczne na
tworzywa pochodzenia roślinnego (z trzciny cukrowej). Ta akcja prośrodowiskowa umocniła
ich w rankingu293. Warto dodać, że pomimo pochodzenia roślinnego, produkty te nie są
biodegradowalne. Elementy z tego materiału stanowią obecnie ok. 1-2% wszystkich
produkowanych klocków. Firma planuje do 2030r. używać zrównoważonych materiałów
w najważniejszych produktach i opakowaniach. Firma inwestuje także w farmy wiatrowe,
aby energia potrzebna do produkcji pochodziła ze źródeł odnawialnych, a wszystko po to by
chronić środowisko, a właściwie zmniejszyć emisję CO2 do atmosfery294.
Zakończenie
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu to idea, która obecnie bardzo prężnie się rozwija.
Podejście do CSR mocno wyewoluowało – od stwierdzenia, że są to jedynie koszty,
aż do stwierdzenia, że jest to inwestycja długoterminowa. Zmieniło się również podejście
konsumentów, którzy otwarcie krytykują firmy, które nie są odpowiedzialne społecznie.
Przedstawiony został raport, na którego podstawie poddano analizie kilka przykładów złych
(działania firmy Google w ostatnim roku) i dobrych praktyk CSR (Netflix, LEGO).
Wnioski z powyższego tekstu są jasne – żyjemy w środowisku, w którym przedsiębiorstwa
obligatoryjnie muszą uwzględniać Społeczną Odpowiedzialność Biznesu. W przeciwnym
V. Valet, The World's Most…, op. cit.
A. Goncalves, The Top 100 Companies With The Best CSR (Corporate Social Responsibility) Reputation, ECSR,
2019, https://e-csr.net/top-100-companies-best-csr-reputation2019-28108/?fbclid=IwAR01toIyf0tYl5naugPmGX9t6HVxBu4sNBxB_oxZbPhmkubdKWHJaG-ZDg (09.06.2019)
292
Corporate Social Responsibility Update 2018, https://www.thewaltdisneycompany.com/wpcontent/uploads/2019/03/2018-CSR-Report.pdf (09.06.2019)
293
A. Goncalves, The Top 100…, op. cit.
294
Lego z trzciny cukrowej? Czas na zrównoważone klocki, Forbes, 2018, https://www.forbes.pl/biznes/
zrownowazone-ekologiczne-klocki-z-trzciny-cukrowej-nowe-klocki-lego/m158nny (09.06.2019)
290
291
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wypadku szkodzi to ich wizerunkowi, który bezpośrednio przekłada się na popularność
marki/organizacji.
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THE PRESENTATION OF GOOD AND BAD PRACTICES CONNECTED WITH
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
Summary: The chapter concerns Corporate Social Responsibility in the broad sense. There are
informations given about what is CSR, what benefits it gives and there are some examples of good and
bad practices connected with Corporate Social Responsibility. The Authors also raised an issue concerns
the evolution of the approach into CSR, which is not perceived as only a cost anymore. The attitude
towards the CSR has changed diametrically – now it is considered as an investment, which will give the
benefits in long therm. The research purpose of the present chapter is the description and the analysis of
good and bad practices in CSR. The paper was based on available specialized literature, as well as on
the shared rankings and articles. The research method was the analysis of above - mentioned sources.
After reading the chapter a recipient should come to a conclusion, that CSR is not a loss, it is an
opportunity for development – that is the main purpose of creating this paper.
Keywords: CSR, Corporate, Social, Responsibilty, RepTrak.
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Magdalena Ogórek295
FINANSE OSOBISTE CZĘŚĆ I: BADANIA WIEDZY FINANSOWEJ
Streszczenie: Edukacja (wiedza) finansowa pozostaje fundamentem dla bezpieczeństwa i dobrobytu finansowego
gospodarstw domowych i wzrostu gospodarczego. Celem całości publikacji jest ocena wiedzy finansowej
konsumentów w Polsce. W części teoretycznej w oparciu o literaturę międzynarodową przybliżono konstrukt
edukacji finansowej, praktyki, metody, ratio, obszary i celowość badań oraz możliwe skutki analfabetyzmu
finansowego. W części empirycznej dokonano diagnozy i oceny poziomu wiedzy finansowej.
Badanie przeprowadzono w oparciu o narzędzie OECD/INFE Toolkit 2018. Stan elementarnej wiedzy finansowej
Polaków oceniany w dziewięciu kluczowych obszarach, pozostaje ogólnie niski wykazując dużą heterogeniczność
pośród respondentów i w obrębie kluczowych obszarów. W części dyskusji i podsumowania wskazano wnioski
oraz możliwe implikacje zdiagnozowanego stanu zjawiska, remedia i ratio dalszych badań.
Słowa kluczowe: Edukacja finansowa, wiedza finansowa, finanse osobiste, konsumenci.

Wprowadzenie
Cel publikacji. Przybliżenie konstruktu edukacji finansowej, jego efektów, celów i metod
badania
Celem całości publikacji jest zbadanie stanu edukacji finansowej (biegłości finansowej)296
- (financial literacy)297, dokładniej wiedzy finansowej (financial knowledge)298 konsumentów
w Polsce.
Celem rozdziału pierwszego jest przybliżenie czytelnikowi konstruktu edukacji
finansowej na tle współczesnej literatury światowej, wskazanie ujętej tam potrzeby jego
cyklicznego badania za pomocą badań ankietowych, które są odpowiednim narzędziem
diagnostyczny do projektowania współczesnych narodowych strategii edukacji finansowej.
Przybliżono także wykazany w literaturze międzynarodowej fundamentalny wpływ wiedzy
finansowej na dobrobyt i bezpieczeństwo finansowe konsumentów oraz na poziome
zagregowanym na system finansowy i wzrost gospodarczy. Zaprezentowano dobre praktyki,
działania, strategie i wytyczne ponadnarodowych decydentów, by polski czytelnik mógł
zapoznać się z międzynarodowym spojrzeniem na problematykę i narzędzia badania wiedzy
finansowej ugruntowane już w gospodarkach bardziej rozwiniętych.
Jako na podwaliny całej publikacji wskazać należy, iż OECD/INFE (i.e. Organisation
for Economic Co-operation and Development/International Network on Financial Education)
w Raporcie z 2016 roku explicite wskazało, iż „kraje, takie jak i.a. Polska, winny celować
w podniesienie poziomu wiedzy finansowej (…) by upewnić się, iż ludność rozumie elementarne
filary edukacji finansowej” 299, gdyż zawarta tam ewaluacja ogólnego poziomu edukacji
finansowej w Polsce wskazała na wynik poniżej średniej krajów OECD300.
Mgr, Pracownik Naukowo-Dydaktyczny, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem – Wydział Zarządzania,
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
296
P. Kowzan, Krytyczna czy bankowa? Edukacja ekonomiczna na uniwersytecie I poza nim, Praktyka
Teoretyczna 1(7)/2013, IFUAM, Poznań, 2013,s.196
297
OECD/INFE, Measuring Financial Literacy: Core Questionnaire in Measuring Financial Literacy, OECD,
Paris, 2011, s. 3; A. Atkinson, F. Messy, Measuring Financial Literacy: Results of the OECD/INFE Pilot Study,
OECD W.P. FIPP, No. 15, OECD Publishing, Paris, 2012, s. 14.
298
OECD/INFE, OECD/INFE Toolkit for Measuring Financial Literacy and Financial Inclusion 2018, Paris,
2018 [Financial Knowledge], s. 27- 30.
299
OECD/INFE, International Survey of Adult Financial Literacy and Competencies, OECD, Paris, 2016, s. 7.
300
Ibidem, s. 8, 11, 23-6, 29.
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W Polsce w przeszłości przeprowadzano sporadycznie badania wiedzy finansowej301,
jednak nie badano jej w oparciu o znowelizowane narzędzie OECD/INFE Toolkit 2018
Financial Knowledge302 (dalej „T2018”) w bieżącej obowiązującej od 2018 roku wersji303
lub podobne metody: S&P FinLit Survey, Lusardi& Mitchell304 (Deutsche Bundesbank
do cyklicznych badań PHF)305.
Oceny stanu wiedzy finansowej dokonuje się poprzez badanie rozumienia elementarnych
konstruktów finansowych oraz umiejętności stosowania wiedzy finansowej 306.
Dokonywać tego należy obecnie w oparciu o znowelizowane307 narzędzie T2018308,
stworzone przez uznaną w literaturze światowej i polityce organizację OECD (vide infra).
Decydenci coraz częściej korzystają z badań ankietowych jako narzędzia
diagnostycznego do projektowania i inkorporowania narodowych strategii edukacji
finansowej309.
Badania te są wykorzystywane do zidentyfikowania luk i krytycznych obszarów edukacji
finansowej, które wymagają udoskonalenia i podjęcia działań związanych ze strategiami
i procesem legislacyjnym oraz nakierowania działań na potencjalnie wrażliwe grupy
demograficzne310.
Badania, których wyniki dozwalają na ocenę stanu edukacji finansowej społeczeństwa,
a jednocześnie też szerzą świadomość o koncepcie edukacji finansowej i jej wpływu na życie
konsumentów311 są koniecznym fundamentem do następczego tworzenia strategii i polityk
adresujących wyzwania związane z edukacją, świadomością, bezpieczeństwem i dobrobytem
finansowym. Koncept ten znany jest takim instytucjom, jak i.a. KE312, ECOFIN, IOSCO313.

301

i.a. Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy, Millward Brown et al., Finanse rodzinne, 2015 oraz Postawy
Polaków wobec finansów(…),2016, oraz Postawy Polaków wobec oszczędzania,2014 ; IPSOS dla Grupy ING,
Finansowy Barometr ING, 2014; Iwanicz-Drozdowska et al., Produkty finansowe i edukacja finansowa
w Polsce(…), SGH, Warszawa, 2009; Maison D., Badanie postaw i zachowań finansowych Polaków powyżej
55 r.ż. (…), NBP, Warszawa, 2012 oraz Polak w świecie finansów (…), PWN, Warszawa, 2013; PBiIS „Stocznia”,
Grupa IQS dla DEiW NBP, Stan wiedzy i świadomości ekonomicznej Polaków, 2015, i in.
302
OECD/INFE, OECD/INFE Toolkit …, s. 27-30; poprz.: Adult Financial Literacy Competencies, Table 1,
Financial Knowledge Questions, OECD, Paris, 2016 s. 20-30.
303
OECD/INFE, Toolkit …, s. 1-47.
304
A.Lusardi A., O.Mitchell, Financial Literacy and Planning: Implications for Retirement well-being, 2011 [w:]
Lusardi A., Mitchell O., Financial Literacy. Implications for Retirement Security (…), Oxford UP, Oxford,
s. 14-39.
305
Deutsche Bundesbank, Financial Literacy in Germany, Panel on Household Finances, Berlin, 2010/11, s. 14.
306
Ibidem, s. 20.
307
E.Kempson., Framework for Development pf Financial Literacy Baseline Surveys: A First International
Comparative Analysis, OECD W.P. FIPP, No. 1, OECD Publ., Paris, 2009,s.13-25
308
OECD, Toolkit… s. 1-47.
309
S. Zottel et al., Financial Capability Surveys around the World: Why Financial Capability is important and
how surveys can help, World Bank, 2013, s.1-9.
310
Ibidem, s. 1-3, 9.
311
Financial Education for All, European Economic and Social Committee, Brussel, 2016, s. 4-6.
312
Communcation from the Commission – Financial Education, 52007DC0808, KOM (2007) 808, Bruksela,
18.12.2007 – (“Eight Basic Principles”).
313
Financial Education…, s. 3-5.
150

PROBLEMY EKONOMII ORAZ FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRYWATNYCH

Podkreśla się rosnącą istotność zagadnienia edukacji finansowej 314 i pilną potrzebę jego
cyklicznego badania315, zwłaszcza w środowisku digitalizacji finansów 316 i wzrastającej
złożoności rynków317.
Edukacja Finansowa w Agendach globalnych Decydentów i Interesariuszy
Na przestrzeni ostatnich kilku lat318 kwestia znajomości konstruktów finansowych i wiedzy
finansowej, znalazła się w agendach edukatorów (dedykowanych organizacji non-profit,
e.g.NEFE)319, interesariuszy społecznych, eg.NWA320, przedsiębiorstw, agencji rządowych,
e.g.GAO 321, organizacji między- i ponadnarodowych, e.g.OECD322, UE323 oraz decydentów
najwyższego szczebla, jak e.g.IMF324.
Zastosowanie wiedzy finansowej we współczesnym środowisku finansowym, i.a. kluczowa
umiejętność życiowa
Wiedza finansowa umożliwia konsumentom podejmowanie świadomych decyzji
finansowych325 fundamentalnie kształtujących bezpieczeństwo finansowe i dobrobyt
finansowy326 na poziomie jednostkowym327. Na poziomie zagregowanym, zapewnia ona
ekonomiczny i społeczny dobrobyt ludności oraz zrównoważony rozwój kraju, wzrost
sprzyjający włączeniu społecznemu i stabilności systemu finansowego328.
W obecnej rzeczywistości finansowej, edukacja finansowa określana jest globalnie jako
jedna z najważniejszych potrzeb człowieka329-została globalnie uznana za kluczową

314

OECD, Improving Financial Literacy: Analysis of Issues and Policies, Paris, 2005.
S. Zottel at al., Financial…, s. 1-9.
316
G20/OECD INFE, Report on Ensuring Financial Education and Consumer Protection for All in Digital Age,
OECD, Paris, 2017, s. 7-5; C. Buch, Financial Literacy and Financial Inclusion, German G20 Presidency,
Deutsche Bundesbank, 2017, s.1-2, 10.
317
OECD Observer, Policy Brief, The Importance of Financial Education, Paris, 2006, s. 1-3; P. Ali et al.,
The Financial Literacy of Young Australians, C&SLJ (32), Melbourne, 2014, s. 334-5.
318
J. Hogarth, Financial Education and Economic Development, Paper for Int. Conf. Russian G8 Pres., in Coop.
with the OECD, FRB, Washington, 2006, s. 1.
319
NEFE, Nefe Digest (March/April 2006), Nefe Press, Englewood, 2006, s. 3-5.
320
Neighbour Works America, Financial Capability for Rental Housing Stability, NWA& JPMorgan Chase,
Washington, 2018, s. 1-7.
321
GAO, Highlights of a GAO forum: The Federal Gov. Role in improving Financial Literacy, GAO-05-93SP,
Washington, 2004, s. 1-21.
322
OECD, Improving…
323
52007DC0808…
324
International Monetary Fund, The Global Financial Stability Report, GFSR, IMF, 2005 ,s. 1-213.
325
A. Lusardi, Financial Literacy: An Essential Tool for Informed Consumer Choice, Paolo Baffi CRP
No. 2009-35, 2008, s. 1-20.
326
M.Taft et al., The Relation between Financial Literacy, Financial Wellbeing and Financial Concerns,
IJoBM,8(11), CCSE, Canada, 2013, s. 64.
327
52007DC0808…
328
A. Cupak et al., Exploring Differences in Financial Literacy Across Countries, Oesterreichische Nationalbank,
Wien, 2017, s. 1-2; A. Lusardi, Financial Literacy Skills for 21st Century, The Journal of Consumer Affairs Vol.49,
No.3, ACCI, Bellair, 2015, s. 639.
329
J. Hogarth, Financial…, s. 1-2.
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umiejętność życiową”330. Biegłość w finansach osobistych (Personal FinLit) określona została
w literaturze, jako nieoceniona, fundamentalna umiejętność przetrwania w XXI w.331.
Stąd, brak kompetencji finansowych jest uważany za jeden z najważniejszych problemów
współczesnych społeczeństw. Społeczeństwa te, mają nadmierny poziom zadłużenia
(overindebtness)332, przy jednoczesnym analfabetyzmie zadłużeniowym (debt iliteracy)333
i równocześnie334 niższy poziom oszczędności335, co skorelowane jest z brakiem wiedzy
finansowej336.
Przegląd literatury
Badania ankietowe jako narzędzia diagnostyczne do projektowania strategii narodowych
w zakresie edukacji finansowej
Decydenci coraz częściej korzystają z badań ankietowych jako narzędzia diagnostycznego do
projektowania narodowych strategii edukacji finansowej337.
Badania te są wykorzystywane do zidentyfikowania luk i obszarów, które wymagają
interwencji i poprawy, co wymaga wpierw diagnozy stanu wiedzy finansowej 338, oceny
uprzednich działań decydentów i legislacji na tym gruncie, tworząc następczo nowe strategie
nakierowując działania na potencjalnie wrażliwe grupy demograficzne339 i in.340.
Osiem na każde dziesięć badanych przez OECD341 krajów, wykorzystało badania
ankietowe jako metodę diagnostyczną mającą na celu określenie kluczowych priorytetów dla
swoich strategii narodowych w obszarze edukacji finansowej.
T2018 pozostaje narzędziem odpowiednim do analiz międzykrajowych342
i narodowych343.
Odpowiedni poziom edukacji finansowej, jako koniecznego warunku świadomych
decyzji finansowych konsumentów344, zostało w literaturze: rozpoznane, wielokrotnie ujęte
i uznane345.
330

A. Grifoni, F.Messy, Current Status of National Strategies for Financial Education, OECD W.P.FIPP No.16,
OECD Publ., 2012,s.9
331
N. Hite et.al, Personal Finance Education in Recessionary Times, JoEfB, V. 86 (5), Routledge, T&F Group,
London, 2011, s. 253-7.
332
A.Lusardi, P.Tufano, Debt literacy, financial experiences and overindebtness, JoPEaF, 14 (4), CUP,
Cambridge, 2015,s. 329-65; Ibidem, s. 329-65.
333
334

D. Palenzuela, S. Dees, Savings and investment behavior in the euro area, OPS 167, (SITS) ECB, 2016, s. 54.
(“The likehood of savings is lower for households holding debt.”).
335
Oszczędzanie i kredytowanie Polaków, Związek Banków Polskich, Warszawa, 2018, s. 9-10.
336
A. Arellano et al., The effect of self-confidence on financial literacy, W. P. 14/28, BBVA, Madrid, 2014, s. 3.
337
S. Zottel et al., Financial…, s.1-3, 9.
338
S. Rutledge, Consumer Protection and Financial Literacy, World Bank Europe CA Region, PR W.P., 2010,
s. 3.
339
Ibidem, s. 1-9.
340
OECD Observ., The Importance…, s. 3.
341
A. Grifoni, F. Messy, Current…, s. 17-9.
342
A. Atkinson, OECD/INFE tools for cross-country surveys of financial literacy, OECD, The World Bank Group
online (worldbank.org), s. 1-19, (dostęp 19.03.2019).
343
e.g. P. Morgan, L. Trinh, Determinants and Impacts of Financial Literacy in Cambodia and Viet Nam, MDPI,
Tokyo, 2018.
344
A. Lusardi, O. Mitchell, The Economic Importance of Financial Literacy, JoEL 52 (1), 2014, s. 5-44.
345
J. Hastings et al., Financial Literacy, Financial Education an Economic Outcomes, ARoE, 5(1), 2013,
s. 347-73; J. Campbell, Household finance, JoF 61 (4), American Finance Ass., Wiley Publ. OL, Medford, 2006,
s.1553-1604; T. Jappelli, Economic literacy: An international comparison, EJ 120 (548), RES, Oxford Academic,
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Pionierskie badania i dowody - niezadowalający poziom wiedzy finansowej wśród
konsumentów globalnie
W latach 90 XX wieku D. Bernheim, wskazał, iż większość konsumentów nie posiada
niezbędnej podstawowej wiedzy finansowej i nie potrafi dokonywać prostych działań
arytmetycznych, zwłaszcza w kontekście finansowym346.
Od ponad dwudziestu lat środowiska akademickie prowadzą badania wiedzy finansowej,
mające na celu weryfikację, czy konsumenci są odpowiednio przygotowani do podejmowania
decyzji finansowych347.
Po dokonaniu serii badań wiedzy finansowej w wielu krajach, przedstawiono dowody na
jej niezadowalający poziom (dot. podstawowych konceptów, e.g. zadłużenie348) oraz wskazano
na podobieństwa pomiędzy wynikami analiz349.
Zauważono rosnącą istotność ww. zagadnienia350 i pilną potrzebę jego badania351
w kontekście projektowania właściwych strategii na poziomie narodowym 352 nakierowanych
na zwiększenie edukacji finansowej353 i zwiększenie świadomości w tym obszarze. Wymaga to
kontynuacji, gdyż poprawa jest niewystarczająca354, zwłaszcza w obecnym środowisku
finansowym355. Wskazano na mnogość i wagę wymaganych w ciągu życia konsumenta decyzji
finansowych,356 w odniesieniu do posiadanej wiedzy finansowej, która częstokroć jest do nich
nieadekwatna i niedostateczna357 oraz na powszechny brak umiejętności zastosowania tej
wiedzy w procesie decyzyjnym358.
Liczne badania przeprowadzone w gospodarkach rozwiniętych, zaskutkowały
utworzeniem w USA i UK dedykowanych rządowych instytucji koordynujących aktywność
w obszarze edukacji finansowej, które wspierane są i.a. badaniami środowisk akademickich359.
Natomiast w Australii dopiero w 2004 roku zidentyfikowano edukację finansową,
2010, s. 51; D. Fernandes et al., Financial Literacy, Financial Education and downstream behaviors, Man. Sc.,
60(80), 2014, s.1861-883.
346
D. Bernheim, Do Households Appreciate Their Financial Vulnerabilities, TPEG, AMCF, Washington 1995,
s. 1-30; D. Bernheim, Financial Literacy Education and retirement Savings, w: Mitchell O., Schieber S.(red.),
Living with Defined Contribution Pensions, Philadelphia, Univ. of Pennsylvania Press, 1998, s. 38-68.
347
J. Xiao, Consumer Financial Capability and wellbeing [w:] J.Xiao (red.) Handbook of Consumers, Springer
NY, 2016, s. 7.
348
A. Lusardi, P. Tufano, Debt…, s. 1-27.
349
A. Lusardi, O. Mitchell, Financial Literacy and Retirement Preparedness (…), BE 42(1), Palgrave Mcmillan,
2007, s.35-44; B. Smith, F. Stewart, Learning form the Experience of OECD Countries (…) w: Lusardi A.(red.),
How to increase the Effectiveness of Financial Education (…), Univ of Chicago Press, Chicago, 2008.
350
OECD, Improving…(cał.)
351
S. Zottel at al., Financial…(cał.)
352
OECD, G20, Advancing National Strategies for Financial Education, OECD, 2013.
353
World Bank, Financial Education Programs and Strategies, World Bank Group, 2014.
354
O. Stopler, A. Walter, Financial Literacy, Financial Advice and Financial Behaviour, JoBE 87(5), 2017,
s. 581-643, “rather disappointing”.
355
C. Buch, Financial Literacy…, s. 1-2.
356
A. Lusardi, Access to Financial Services But Without the Skills to Use Them: The Importance of Financial
Literacy, May 11th 2017, www. annalusardi.blogspot.com, (dostęp z dnia 26.03.2019); A. Cupak et al., Financial
Literacy Gaps across Countries, W.P. NBS 2/18, Bratislva, 2018, s. 4.
357
A. Lusardi, Financial Literacy: An Essential Tool for Informed Consumer Choice, Paolo Baffi Centre Research
Paper No. 2009-35, 2008, s. 2-3; A.Lusardi, O.Mitchell O., The Outlook for Financial Literacy, NBER W.P.
17077, Cambridge, 2011, s. 1-3, 15.
358
M.Coppola at al., Money, financial literacy and risk in digital age, Allianz Int. Pensions Papers 1/17, Munich,
2017, s. 17.
359
Making a difference to financial literacy, Australia& New Zealand Banking Group, AZN, 2004, s. 3.
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jako priorytet360, a następnie, jako kluczowy, inicjujący krok w kierunku szerzenia
świadomości i tworzenia strategii dokonano oceny poziomu wiedzy finansowej badaniem
ankietowym361.
Problematyka istotności konstruktu edukacji (wiedzy) finansowej w życiu jednostek
i na poziomie zagregowanym. Celowość jej cyklicznej ewaluacji i inkorporacja środków
zaradczych
Zarówno w badaniach na poziomie Unii Europejskiej, jak i globalnym362 (i.a. GFLEC363, S&P
FinLit364) dowiedziono365, iż poziom biegłości finansowej pozostaje globalnie niski,
konsumenci nie potrafią dokonać podstawowych obliczeń ekonomicznych oraz brak im wiedzy
w elementarnych obszarach związanych z finansami osobistymi, a także nie rozumieją
podstawowych koncepcji finansowych; co w środowisku złożoności produktów
finansowych366, i wielości wymaganych decyzji w odniesieniu do posiadanej wiedzy,
która często jest do nich nieadekwatna367. Nieumiejętność zastosowania tej wiedzy w procesie
decyzyjnym368, pozostawia ich bezbronnymi i niedostatecznie wyposażonymi w narzędzia dla
podejmowania świadomych decyzji wpływających na bezpieczeństwo finansowe jednostek 369
i gospodarkę370. Wskazuje się, iż ze wzrostem biegłości finansowej zwiększa się stabilność
systemu finansowego, dobrobyt i zdolność gospodarstw domowych do ponoszenia ryzyk 371.
Są to kluczowe argumenty przemawiające za celowością badań ewaluacyjno-monitorujących,
by na ich gruncie tworzyć strategię edukacji finansowej, czego wyrazem są i.a. coroczne
badania TIAA-GFLEC P-Fin Index372, czy badania Deutsche Bundesbank o nazwie Panel on
Household Finances373.
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Ibidem, s. 3.
Ibidem, s. 4.
362
A. Lusardi, O. Mitchell, Financial Literacy Around the World: An Overview, JoPEF, Cambridge Univ. Press,
10(4), 2011, s. 495-508.
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L. Klapper at al., Financial Literacy Around the World, GFLEC, MGHF, 2014, s. 2-22.
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Standard and Poor’s, Global Financial Literacy Survey, McGraw Hill Fin., 2014, s. 4-27.
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A. Lusardi, Financial Literacy: An Essential …s.1-29; 52007DC0808…
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A. Lusardi, Access to Financial Services But Without the Skills to Use Them: The Importance of Financial
Literacy, May 11th 2017, www.annalusardi.blogspot.com,(dostęp 26.03.2019); J. Campbell et al., The Regulation
of Consumer Financial Products, FRWPS, HKS, Cambridge, 2010, s. 8-9.
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A. Lusardi, Financial Literacy: An Essential…, s. 2-3; A. Lusardi, O. Mitchell, The Outlook for Financial
Literacy, NBER W.P. 17077, Cambridge, 2011, s. 1-3,15.
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M. Coppola at al., Money, financial literacy and risk in digital age, Allianz I.P.P. 1/17, Munich, 2017, s.17
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NBER W.P. n. 13824, Cambridge, 2008.
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Podsumowanie
Wiedza finansowa a efektywny rynek i świadome decyzje finansowe. Konsekwencje
analfabetyzmu finansowego
OECD wykazało explicite w HPNSFE374, iż badanie i ewaluacja edukacji finansowej jest
kluczowym komponentem skutecznych strategii na poziomie narodowym375. Zajmuje też
prominentną pozycję w unijnych strategiach376 będąc warunkiem koniecznym efektywnego
ryku377. Stąd analfabetyzm finansowy378 wskazywany jest jako jeden z czynników
zwiększających powszechność zaistnienia nieprawidłowości na rynku produktów
finansowych379 naruszających zdolność do podejmowania świadomych decyzji380,
których skutki są długofalowe, kształtując sytuację finansową jednostek naruszając dobrobyt,
bezpieczeństwo i odporność na szoki finansowe gospodarstwa domowego381. Przedstawiona
literatura międzynarodowa uzasadnia istotność i wskazuje ratio, kierunki i metody badań
ankietowych wiedzy finansowej na poziomie narodowym.
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FINANCIAL LITERACY: FINANCIAL KNOWLEDGE IN POLAND. (PERSONAL
FINANCE). PART I.
Summary: Financial knowledge remains the foundation for financial safety and financial well-being of
households as well as for economic growth. The purpose of this publication is to diagnose and asses
financial knowledge among consumers in Poland. In the theoretical part on international literature on
the subject In the theoretical part, based on international literature, the financial education constructs,
practices, methods, ratio, areas and purposes of research as well as the possible effects of financial
illiteracy were introduced. In the empirical part the diagnosis and assessments were made. The survey
was based on the OECD/INFE Toolkit 2018. Financial knowledge, assessed in nine key areas, remains
generally low, showing heterogeneity among consumers and evaluated areas. In the discussion and
conclusion part all findings were presented along with their possible implications for households.
There is an urgent need for improvement, for targeted policy design and further research.
Keywords: Financial literacy, financial knowledge, personal finance, consumers.
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Magdalena Ogórek382
FINANSE OSOBISTE CZĘŚĆ II: DOBÓR I KSZTAŁT NARZĘDZI
DO BADAŃ WIEDZY FINANSOWEJ POPULACJI. IMPLEMENTACJA
I DOSTOSOWANIE OECD/INFE Toolkit 2018
Streszczenie: W części I przybliżono praktyki ponadnarodowych decydentów, ważkość i ratio badania wiedzy
finansowej - opisane w międzynarodowej literaturze oraz na jej podstawie przedstawiono wpływ konstruktu
na kluczowe obszary funkcjonowania gospodarstw domowych, społeczeństwo i gospodarkę. W części II
na podstawie literatury światowej przybliżono historię, metody, narzędzia i ratio badań kwestionariuszowych
stosowanych przez ponadnarodowe instytucje, banki centralne i innych interesariuszy. Na jej tle uzasadniono
dobór narzędzia do badań autora oraz przybliżono czytelnikowi wykorzystane znowelizowane narzędzie
OECD/INFE Toolkit 2018 (w tym sposób tworzenia kwestionariusza, zagadnienia i metody ewaluacji).
Konkluzją pozostaje, iż na świecie badania ankietowe w obszarze wiedzy finansowej pozostają kluczowym
elementem skutecznej krajowej strategii edukacji finansowej, umożliwiając decydentom zidentyfikowanie luk i
podjęcie odpowiednich czynności.
Słowa klucze: Edukacja finansowa, wiedza finansowa, finanse osobiste, konsumenci

Wstęp
Wartość, użyteczność i funkcje ankietowych badań wiedzy finansowej. Perspektywa
globalna i narodowa
Celem niniejszego rozdziału jest przybliżenie polskiemu czytelnikowi na podstawie literatury
światowej, historii, dobrych praktyk, metod, narzędzi i ratio badań kwestionariuszowych
w obszarze edukacji finansowej i finansów osobistych383 (in. gospodarstw domowych)
stosowanych przez ponadnarodowe instytucje i decydentów384, banki centralne385 i innych
interesariuszy386 .
Na tle tak zarysowanego obrazu, uzasadniono dobór narzędzia do badań na poziomie
narodowym (w Polsce), które mogą być przeprowadzane przez różne podmioty (w tym
środowiska akademickie) oraz przybliżono polskiemu czytelnikowi znowelizowane narzędzie
OECD/INFE Toolkit 2018387 (dalej „T2018”), w tym sposób tworzenia dostosowanego
kwestionariusza, zagadnienia nim objęte, metody ewaluacji i opisów wyników. T2018
pozostaje ciągle novum dla interesariuszy, przez wzgląd na jego niedawną implementację
Mgr, Pracownik Naukowo-Dydaktyczny, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem – Wydział Zarządzania,
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
383
E. Kempson, Framework for Development of Financial Literacy Baseline Surveys, OECD W. P. FIPP No.1,
Paris, 2009, s. 9-26.
384
World Bank, Making Sense of Financial Capability Surveys around the World, Washington, 2016, s. 7-38;
OECD/INFE, Measuring Financial Literacy: Questionnaire and Guidance Notes for Conducting an
Internationally Comparable Survey of Financial Literacy, OECD, Paris, 2011, s. 3-30; OECD/INFE Policy
Handbook, Paris, 2015, s. 7,8,12; GPFI Subgroup on Financial Consumer Protection and Financial Literacy
Terms of Reference, GPFI, 2017, s. 2.
385
P. Knerr et al. (Deutsche Bundesbank), Private Haushalte und ihre Finanzen (PHF), Metodenbericht, Frankfurt
a.M., 2014, s. 11-113; P. Fessler et al., HFCS des Eurosystems 2010 Erste Ergebnisse für Österreich,
Geldpolitik&Wirtschaft Q3/12, Vienna, 2010, s. 26-67; P.Fessler et al. (Oesterreichische Nationalbank),
Eurosystem Household Finance and Consumption Survey 2017, Vienna, 2019, s. 3-33.
386
L. Klapper et al., (S&P), Financial Literacy Around the World, The Insights from S&P’s RSG Financial
Literacy Survey, McGraw Hill Financial, 2014, s. 4-26; A. Lusardi, Financial Literacy and the need for financial
education: evidence and implications, SJEaS 155:1, Springer Open, 2019, s. 1-8.
387
OECD/INFE, OECD/INFE Toolkit for Measuring Financial Literacy and Financial Inclusion, Paris,
2018 (całość).
382
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(maj 2018)388. Dopatrzyć się można oczywistej z natury rzeczy, kontynuacji dorobku OECD
od 2010389, aż do OECD/INFE Toolkit 2015390, uaktualnionego w związku ze zmieniającym się
środowiskiem finansowym391.
Zrealizowanie ww. celu jest możliwe w oparciu o doświadczenia dwóch dekad badań392
edukacji finansowej przez międzynarodowe instytucje oraz ujęcie tego obszaru w agendach
ponadnarodowych decydentów393.
Uznana globalnie metodologia OECD/INFE394 jest wynikiem multi-dyscyplinarnego
wkładu, odzwierciedla doświadczenia światowych decydentów i dokonuje oceny stanu
edukacji finansowej w sposób szeroki i kompleksowy395. Na tym fundamencie stworzono
dostosowany kwestionariusz do badań w Polsce, odpowiedni do szerokiego spektrum badań396.
Zostanie to przedstawione w niniejszym rozdziale.
Intensyfikacja badania krajowego stanu edukacji finansowej konsumentów397 przyczynia
się do stworzenia odpowiednio dostosowanych do jego poziomu i obrazu: polityk i strategii 398
mających na celu zapewnienia ekonomicznego i społecznego dobrobytu 399 oraz rozwoju kraju
sprzyjającemu włączeniu społecznemu400 i stabilności systemu finansowego401, tym samym
dzięki bezpośrednim adresowaniu zidentyfikowanych w badaniu problemów i wyzwań,
gwarantując odpowiedniość i efektywność projektowanych i wdrażanych na poziomie
narodowym strategicznych rozwiązań402, mając na uwadze: digitalizację finansów403,
388

Ibidem, s.1.
A. Atkinson, F. Messy, Results of the OECD / International Network on Financial Education (INFE) Pilot
Study, W. P. FIPP No.15, OECD, 2012, s. 6-60.
390
OCD/INFE, Toolkit…, s. 5.
391
Ibidem, s. 5.
392
J. Xiao, Consumer Financial Capability and wellbeing [w:] J.Xiao (red.) Handbook of Consumers, Springer
NY, 2016, s. 7.
393
OECD/INFE, High-Level Principles on NSF, OECD, Paris, 2012 (całość).
394
OECD/INFE, Tooolkit…, s. 5.
395
A. Salvatore et al. (BIS), Measuring financial literacy of the adult population: the experience of Banca d’Italia,
BIS, Marrakech, 2017, s. 2.
396
Jak i w przypadku Questionnaire Toolkit 15’,18’ i S&P FinLit kwestionariusz raz przetłumaczony i
dostosowany do warunków krajowych jest uniwersalny i wielokrotnego użytku, może być sosowany do dalszych
badań, e.g. cyklicznych, lub wybranych grup demograf. e.g. osób starszych, do ewaluacji i monitorowania geneder
gap, poszczególnych obszarów e.g. debt literacy lub danego regionu.
397
G20/ OECD INFE, Core Competencies Framework on Financial Literacy for Adults, OECD, Paris, 2016, s. 3;
World Bank, Financial Education Programs and Strategies, World Bank Group, 2014 (całość).
398
Biała Księga “Polityka w dziedzinie usług finansowych na lata 2005-2010”, KOM (2005) 629, Bruksela,
1.12.2005; Zielona księga ws. Detalicznych usług finansowych na jednolitym rynku, KOM(2007)0226, Bruksela
30.04.2007; G. Comparato, The Financialisation of the Citizen, Hart Publ., Bloomsbury, Oxford, 2018, s. 169.
399
S. Lewis, F. Messy, Financial Education, Savings, and Investments: An Overview, OECD W.P. PFIPP, No. 22,
OECD Publ., Paris, 2012, s. 29
400
A. Atkinson, F. Messy, Promoting Financial Inclusion through Financial Education: OECD/INFE Evidence,
Policies and Practice, OECD W.P.FIPP No. 34, OECD Publ., Paris, 2013, s. 8-21
401
A. Cupak et al., Exploring Differences in Financial Literacy Across Countries, Oesterreichische Nationalbank,
Frankfurt a. M., 2017, s.1-2; A. Lusardi, Financial Literacy Skills for 21st Century, JoCA 49(3), ACCI, Bellair,
2015, s. 639.
402
OECD/INFE, National Strategies for Financial Education, Policy Handbook, OECD, St. Petersburg, 2013,
s. 3-11; A. Lusardi, Financial Literacy and Economic Outcomes, (Speech at the European Money Week,
8.03.2015), European Banking Federation, Brussels, 2015.
403
G20/OECD INFE, Report on Ensuring Financial Education and Consumer Protection for All in Digital Age,
OECD, Paris, 2017, s. 3-14; A. Guirra, High Level Global Symposium on Financial Education, Remarks, Speech
delivered at 5th OECD-GFLEC, Effective Financial education for sustainable and inclusive growth (…), Paris,
2018]; GPFI, G20 High Level Principles for Digital Financial Inclusion, GPFI, China, 2016, s. 7-8.
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złożoność
rynków404
i
grupy
demograficzne
szczególnie
406
407
(e.g. kobiety , gospodarstwa domowe o niskich dochodach i in. 408).

wrażliwe405

Identyfikacja luki badawczej. Ograniczenia badania
W Polsce przeprowadzano w przeszłości badania edukacji finansowej konsumentów409,
jednak nie w oparciu o dostosowane410 narzędzie OECD/INFE Toolkit 2018 (dalej:„T2018”)
Financial Knowledge411 w znowelizowanej wersji (i.e. maj 2018)412, lub metody: S&P FinLit
Survey, Lusardi& Mitchell413, stosowaną także przez Deutsche Bundesbank do cyklicznych
badań PHF414.
Badanie pozostaje z natury ww. narzędzia wyjątkowo obszerne415, a jego wyniki i ich
interpretacja, tylko częściowo zostaną ujęte w niniejszej publikacji, jako badanie
podstawowych elementów wiedzy finansowej Polaków (N=100) w wieku od 18-79 lat
(OECD: adults)416.
Dokonano podziału na przedziały wiekowe (w latach)417: 18-26, 27-55, 55-70, 70-79.
Wynika to z formuły całego narzędzia T2018, które bada dodatkowe elementy pozostające poza
niniejszą publikacją. Dotyczą one e.g. emerytur,418 stąd klasy wiekowe dostosowano do progów
PPK)419. Dokonano wynikającego z praktyki OECD wydzielenia e.g. grup demograficznych
404

A. Jakubowski, Art.22(1) [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Red. K. Osajda, Beck, Warszawa, 2018, s. 8.
A. Lusardi et al., Debt and Financial Vulnerability on the Verge of Retirement, WP 2017-1, GFLEC,
Washington, 2017, s.1, 11-8; A. Hung at al., Empowering Woman Through Financial Awareness and Education,
OECD W.P.FIPP (14), OECD Publ., Paris, 2012, s. 24.
406
GPFI, Digital Financial Solutions to Advance Woman’s Economic Participation, GPFI, Turkey, 2015, s. 4-18;
Zidentyfikowany przez i.a. OECD/INFE problem zróżnicowania wyników badania poziomu edukacji finansowej
pomiędzy płciami, tzw. „gender gap” i.a. [w:] OECD/INFE, Adult Financial Literacy Competencies, OECD,
Paris, 2016, s. 45-47; M. Coppola et al., Wolf Richard, Money, financial literacy and risk in digital age, Allianz
IPP 1/17, Munich, 2017, s. 10-12.
407
A. Cupak et al., Exploring Differences in Financial Literacy Across Countries, Oesterreichische Nationalbank,
Frankfurt a.m., Austria, 2017, s. 2; C. Badarinza. et al., International comparative household finance, ARoE 8,
2016, s. 111; J. Campbell, Household finance, JoF 61 (4), Am. Fin. Ass., Wiley Publ. OL, Medford, 2006,
s. 1553-604.
408
OECD, PISA 2015 Results Vol. IV, Students’ Financial Literacy, OECD, Paris, 2017.
409
i.a. Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy, Millward Brown et al., Finanse rodzinne, 2015 oraz Postawy
Polaków wobec finansów(…),2016, oraz Postawy Polaków wobec oszczędzania,2014 ; IPSOS dla Grupy ING,
Finansowy Barometr ING, 2014; Iwanicz-Drozdowska et al., Produkty finansowe i edukacja finansowa
w Polsce(…), SGH, Warszawa, 2009; Maison D., Badanie postaw i zachowań finansowych Polaków powyżej 55
r.ż. (…), NBP, Warszawa, 2012 oraz Polak w świecie finansów (…), PWN, Warszawa, 2013; PBiIS „Stocznia”,
Grupa IQS dla DEiW NBP, Stan wiedzy i świadomości ekonomicznej Polaków, 2015, i in.
410
OECD/INFE, Toolkit…, s.11; OECD zaleca dostosowanie elementów, treści do warunków krajowych.
411
OECD/INFE, Toolkit…, s.27-30; poprz.: Adult Financial Literacy Competencies, Table 1, Financial
Knowledge Questions, OECD, Paris, 2016 s. 20-30.
412
OECD/INFE, Toolkit …, s. 1-47.
413
A. Lusardi, O. Mitchell, Financial Literacy and Planning: Implications for Retirement well-being,
2011 [w:] Lusardi A., Mitchell O., Financial Literacy. Implications for Retirement Security (…), Oxford UP,
Oxford, s. 14-39.
414
Deutsche Bundesbank, Financial Literacy in Germany, Panel on Household Finances (PHF), Berlin,
2010/2011 oraz 2014.
415
OECD/INFE, Toolkit..., s. 4.
416
(zg. z) OECD/INFE, Toolkit..., s. 4-6.
417
Wiek faktyczny, nie kalendarzowy - przedziały zamknięte z dołu, i.e. dolna granica oznacza, iż dana osoba
ukończyła ten rok życia i włączona zostaje do tej kategorii.
418
OECD/INFE, Toolkit…, s. 17.
419
Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych Dz.U. 2018.2215 (art.1 ust.1 pkt1;
art.15), Legalis C.H. Beck.
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cyklu życia: młodych dorosłych (OECD: young adults)420, osób w wieku okołoemerytalnym421,
starszych konsumentów older adults422, by w przyszłości móc prowadzić poszerzone,
uszczegółowione badania423 (HRS424i GFLEC425 426) na bazie tego narzędzia.
Napotkać można na trudności zebrania w ostatniej kategorii grupy reprezentatywnej dla
427
kraju , gdyż w tym przypadku z natury rzeczy, stosować powinno się metodę Face-to-Face.
Zapoczątkuje to autorską serię badań edukacji finansowej w Polsce, i.a. zaawansowanej
wiedzy, postaw i zachowań finansowych, na wzór przeprowadzanych przez i.a. GFLEC428
i OECD429.
Odnosząc strukturę próby i wyniki obecnych badań do niegdysiejszych,
przeprowadzonych przez NBP na zlecenie OECD430, nie można wnioskować o podobieństwie
struktury próby wprost. Badania te dzieli okres co najmniej 18 i 3 lat, w tym intensywnych
przemian gospodarki w Polsce (FTSE Russell: developed)431. Wskazać można na możliwość
uzyskania obecnie lepszej jakości odpowiedzi, gdyż NBP432 na zlecenie i dla OECD w 2010433
wykonał badania telefonicznie (CATI)434. Autor zgodnie z obecnymi praktykami OECD435
przeprowadzi badania w bezpośrednim kontakcie z ankietowymi (FTF), pozostając
do dyspozycji i moderując badanie.
Struktura i jednostkowe wyniki polskich ankiet dla OECD 2015 nie są dostępne
ze względów prawnych436, stąd nie można odwzorować, ani porównać struktury próby.
Ankiety online, jak zaleca OECD, zapewniają odpowiedni udział młodych dorosłych437.
Ograniczeniem badania jest także fakt, iż możliwe jest, że nie uda się zachować
dokładnego ważonego odwzorowania podziału na województwa, ze względów natury
techniczno-organizacyjnej, a także gdyż wiele osób w Polsce migrowało w ciągu życia
(pomiędzy województwami, pomiędzy społeczeństwami o różnej wielkości e.g. z obszarów

OECD/INFE Toolkit…, s. 8.
A. Lusardi et al., Debt and financial vulnerability on the verge of retirement, NBER W.P. 23554, Cambridge,
2017, s.1.
422
A. Lusardi, Financial Literacy and Financial Decision-Making in Older Adults, Generations 2/s2012,
San Francisco, 2012, s. 25-32.
423
Ibidem (całość).
424
M. DeLiema et al., Financial Fraud among Older Americans: Evidence and Implications, GFLEC W.P.
2018-2, Washington, 2018 (module developed in 2016 Health Retirement Study (HRS)).
425
e.g. A. Lusardi, O. Mitchell., Older Women’s Labor Market Attachment, Retirement Planning, and Household
Debt, GFLEC W.P. 2016-3, Washington, 2016 (całość).
426
e.g. J. Almenberg et al., Attitudes Toward Debt and Debt behavior, GFLEC W.P. 2018-3, Washington,
2018 (całość).
427
W grupie wiekowej 70-79 l. może być szczególnie trudno dotrzeć do konsumentów ze wszystkich województw.
428
GFLEC, The TIAA Institute-GFLEC Personal Finance Index (P-Fin Index) Report 2019, 2018, 2017… itd.
www. gflec.org/Personal Finance, dostęp 15.03.2019.
429
OECD, Financial education and consumer protection Reports, Publications, W.P.s… 2002-2019 www.
oecd.org/Financial Education dostęp 15.03.2019.
430
A. Atkinson, F. Messy, Results (…) Pilot Study…, s. 60 (2010) oraz OECD/INFE, International…, s. 94 (2015)
431
FTSE Russell, Poland: The journey to Developed Market status, FTSE Russell, 2017, s.1-10.
432
OECD/INFE, International…, s. 94.
433
A. Atkinson, F. Messy, Results (…) Pilot Study…, s. 60.
434
Ibidem, s.60.
435
OECD/INFE Toolkit…, s. 6.
436
OECD/INFE, International…, s. 94 “raw data cannot be made available”.
437
OECD/INFE Toolkit…, s. 6.
420
421
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wiejskich do metropolii etc.), o czym poinformowali w trakcie badania pilotażowego438.
Stąd wskazując aktualne miejsce rezydowania gospodarstwa domowego (OECD: region)439
oraz obecną wielkość społeczeństwa (OECD: community)440, w którym żyją, można zauważyć,
że te mogą nie reprezentować długoterminowych życiowych warunków konsumenta, a jedynie
stan moment bieżący. Istotne zwiększenie próby441, co stosowane jest przez ponadnarodowe
instytucje, może zmitygować ten negatywny efekt, jednakże OECD dozwala mniejsze próby,
pod warunkiem, iż badania nie są stosowane jako międzynarodowe zestawienie
porównawcze442 (OECD: cross-country).
Przegląd literatury
Globalne i zagraniczne ankiety do badań wiedzy finansowej uznane w literaturze i przez
decydentów. Definiowanie i znaczenie konstruktu edukacji finansowej w literaturze
dla potrzeb badań
Badanie elementarnej wiedzy finansowej, z zastosowaniem kwestionariusza składającego się
z zestawu pytań obejmującego fundamentalne obszary443, jest uznaną metodą na świecie444.
Istnieje duża symilarność pomiędzy kwestionariuszami i.a. Standard & Poor’s Ratings
Services Global Fin Lit Survey, World Bank’s Financial Capability& Household Surveys,
International Network on Financial Education of the Organization for Economic Co-operation
and Development, Financial Literacy Around the World, które pozostają ze sobą zgodne co do
obszarów badawczych z zakresu wiedzy finansowej, stąd czerpać można z każdego z nich.
Autor chcąc dochować najbliższej wierności kwestionariuszom OECD, zastosował narzędzie
T2018 „Wiedza Finansowa”445.
Dalsze, podlegające w literaturze oddzielnej ewaluacji poszerzone elementy i obszary
określane są jako „Advanced Fin Lit”446, pozostają poza wybranym narzędziem i stąd nie
podlegały niniejszemu badaniu.
Bezsporna (OECD pozostaje pionierem, niekwestionowanym autorytetem badań
edukacji finansowej447) pozostaje kwestia powszechnie uznawanej definicji kompleksowego
konstruktu edukacji finansowej, jako “połączenie finansowej: świadomości, wiedzy,

W trakcie dostosowywania narzędzia OECD/INFE Toolkit 2018 do warunków Polskich, w drugiej połowie
2018 roku autor przeprowadzał pilotażowe badania na małą skalę (kilka grup po kilku osób) i przeprowadzał
konsultacje ws. odpowiedniości tłumaczenia narzędzia, formułowania treści, zrozumiałości i ograniczeń
badawczych.
439
OECD/INFE, Toolkit…, s. 12.
440
Ibidem, s.12.
441
Powyższe jest możliwe, jak przywołano w publikacji, jeśli badania wykonuje krajowy instytut e.g. GFLEC
(USA), lub bank centralny kraju eg. Deutsche Bundesbank. Przypomnieć należy, że Wiedza Finansowa, to jeden
z autonomicznych obszarów całości kwestionariusza OECD/INFE, składającego się z kilku obszarów, a ankiety
GFLEC jedynie z tego obszaru.
442
OECD/INFE Toolkit…, s. 6.
443
A. Lusardi, Financial Literacy: An Essential Tool for Informed Consumer Choice, Paolo Baffi CRP, No. 200935, 2008, s. 5.
444
OECD/INFE, OECD/INFE Toolkit …s. 27-30; L. Klapper et al., (S&P), Financial… s. 6; World Bank, WDR
2015: Household Financial Decision Making, Washington DC, 2015, s. 112-123; A. Lusardi, Financial Literacy:
An Essential…s. 5-7.
445
OECD/INFE, OECD/INFE Toolkit… [Financial Knowledge].
446
A. Lusardi, Financial Literacy: An Essential…, s. 4-11.
447
A. Grifoni, F.Messy, Current Status… s. 7.
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umiejętności, postaw i zachowań; niezbędnych do podejmowania świadomych decyzji
finansowych i ostatecznie osiągnięcia dobrobytu (bezpieczeństwa) finansowego”448 449.
Edukacja finansowa to zdolność jednostki do przetwarzania informacji ekonomicznych
i podejmowania świadomych decyzji finansowych450, wpływających na sytuację finansową
gospodarstwa domowego. 451
Edukacja finansowa winna być rozumiana jako proces ciągły (lifelong learning),
dotykający konsumentów na wszystkich etapach ich cyklu życia452.
Metodologia badań453
Pytania badawcze. Dostosowanie do badań na poziomie narodowym znowelizowanego
narzędzia OECD/INFE Toolkit 2018 obszar „Wiedza Finansowa”
W tym kontekście powstaje pytanie, jaki jest obecnie poziom wiedzy w Polsce - czy
konsumenci są odpowiednio (wystarczająco) przygotowani do podejmowania świadomych
i rozważnych decyzji finansowych, wpływających fundamentalnie na ich bezpieczeństwo
finansowe i dobrobyt finansowy454. Jaki jest stan ich wiedzy finansowej w obrębie kluczowych
obszarów455, jakie mogą być tego implikacje, jakie zastosować remedia.
W badaniu, przy zastosowaniu metodologii T2018, skupiono się na ww. pytaniach,
koncentrując się na ujętych w tym narzędziu elementarnych obszarach wiedzy finansowej
i podstawowych konstruktach, jako rozumienie praktycznego zastosowania tych konstruktów
w konkretnych kontekstach finansowych456. Taką postać wymusza natura narzędzia457.
Badania,458 które oceniają wiedzę finansową, dotyczą kluczowych koncepcji
ekonomicznych uznawanych za ważne dla poruszania się po formalnej gospodarce, w tym
inflacji, stóp procentowych, relacji zysk – ryzyko, procentu prostego i składanego,
dywersyfikacji459.
Badania każdorazowo formułują minimalny poziom zadowalający (MTS - Minimal
Target Score)460. Dla autorskiego kwestionariusza wielokrotnego użytku ustalono MTS,
jako minimum sześć poprawnych odpowiedzi na dziewięć. Miara pozwala badać, jaka część
dorosłego społeczeństwa posiada minimalny akceptowalny poziom elementarnej edukacji
finansowej.

OECD/INFE Core Questionnaire… s. 3.
A. Atkinson, F. Messy, Measuring Financial… s.14 [Results of the OECD Pilot Study].
450
A. Arellano et al., The effect… s. 5.
451
C. Buch, Financial Literacy and Financial Inclusion, German G20 Presidency, Deutsche Bundesbank, 2017,
s. 5-10.
452
A. Łukasiewicz- Kamińska, Rola mediów w edukacji finansowej, Biblioteka Otwartej Nauki, 2013, s. 227.
453
Autorski kwestionariusz, a właściwie jego część pt.„Obszar I. Wiedza Finansowa”, opis i uwagi, opracowany
przez autora w bezpośrednim oparciu o T2018, załączono poza publikacją, jako materiał dodatkowy (Tabela 1).
454
O. Stopler, A. Walter, Financial Literacy, Financial Advice and Financial Behaviour, JoBE, 87 (5), 2017,
s. 581- 594.
455
OECD/INFE, OECD/INFE Toolkit …, s. 27-30.
456
O. Stopler, A. Walter, Financial Literacy…, s. 582.
457
OECD/INFE, OECD/INFE Toolkit for…, s. 27-30.
458
Przywołane wcześniej w artykule uznane w światowej literaturze badania.
459
S. Zottel. et al., Why Financial Capability…, s. 2-3, 8.
460
OECD/INFE International Survey…, s. 9-11, 19 (e.g. MTS 5 na 7).
448
449
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Treść, forma i kształt kwestionariusza wielokrotnego użytku do badań edukacji
finansowej wśród populacji Polski na podstawie OECD/INFE Toolkit 2018
Zgodnie z T2018, pytania w ankiecie dotyczą461: (1) elementarnej arytmetyki w kontekście
finansowym462; (2) zmiany wartości pieniądza w czasie – wpływu inflacji na siłę nabywczą
pieniądza w konkretnym kontekście finansowym463; (3) istoty odsetek z tytułu pożyczki464;
(4) akumulacji majątku na rachunku oszczędnościowym (procent prosty) – prostej kalkulacja
odsetek od ulokowanych tamże środków w skali roku465; (5) akumulacji majątku na rachunku
oszczędnościowym w formule procentu składanego w horyzoncie 5-cio letnim - rozumienia
dodatkowych korzyści wynikających z formuły procentu składanego (compound interest),
bez potrzeby dokonywania szczegółowej kalkulacji466.
Dodano jedno pytanie związane z niedawną implementacją do polskiego porządku
prawnego467 szeroko omawianej na poziomie unijnym - Dyrektywy PRIIPs468. (6) Bada ono,
czy konsument rozumie istotę wpływu zsumowanych, zannualizowanych kosztów na stopę
zwrotu469 produktów typu PRIIP i potrafi dokonać elementarnego porównania ich korzystności,
w kontekście kosztów i ryzyka (Reduction In Yield, Cost Composition)470.
Kolejno, zgodnie z T2018471 w formie stwierdzeń z poleceniem wskazania
„prawda/fałsz”, formułuje się zdania dotyczące kolejno obszarów (7) Relacja między ryzykiem,
a stopą zwrotu472; (8) Inflacja473; (9) Dywersyfikacja474 stosując odpowiednio uproszczenie
języka i obrazowe opisy.
Możliwość odpowiedzi „nie wiem” („DNK”–„don’t know”)475 pozostaje zapewniona w
każdym pytaniu, gdyż przewiduje to narzędzie T2018476 (i S&P FinLit.477, P-Fin Index).478
Wydzielenie takiej kategorii odpowiedzi ma konkretnie sprecyzowany w literaturze cel.
Analiza odpowiedzi „DNK” jest wartościowa, ponieważ poprzednie badania powoływanych
461

Ibidem, s. 20-21.
Pytanie określone przez OECD/INFE Toolkit 2016, jako “relatywnie proste”, dlatego powoli odchodzi się od
niego.[Przetestowanie najbardziej elementarnej umiejętności wykonywania podstawowej arytmetyki umysłowej
w kontekście finansowym].
463
[Przetestowanie zdolności zrozumienia, w jaki sposób inflacja wpływa na siłę nabywczą pieniądza, przy
wskazanym poziomie inflacji. Poziom inflacji dostosowany do realiów krajowych.].
464
[Symilarnie do T2016,18, wskazano oprocentowanie zerowe, co dodatkowo ułatwia odbiór pytania.
Cel: sprawdzenie zrozumienia oprocentowania bez „trudnej arytmetyki” T2016,18.].
465
[To pytanie wskazuje na zdolność respondentów do radzenia sobie z elementarną kalkulacją odsetek
i rozumienie idei wzrostu oszczędności – procent prosty.].
466
[Taka formuła (wg. T2018) pytania, pozwala uniknąć konieczności przeprowadzania obliczeń i wymaga
jedynie, aby respondent zdawał sobie sprawę z tego, że w przypadku kapitalizacji odsetek (procent
składany/funkcja wykładnicza rosnąca) oznacza, że otrzyma więcej, niż w przypadku procentu prostego.].
467
Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej z dnia 29 września 2017r. (Dz.U. 2017r. poz. 2102).
468
Rozporządzenie PE i Rady (UE) Nr 1286/2014 („Regulation on KIDs for PRIIP”s), OJ L 352/1, Bruksela,
9.12.2014, (wraz z szablonem KID).
469
Ibidem., Reduction in Yield, Cost Composition.
470
Ibidem, [Preambuła- Ratio Legis] (15), (26).
471
OECD/INFE: Toolkit 2018… s.27-9 oraz International Survey…, s. 20-21.
472
[Sprawdzenie, czy respondent rozumie typowy związek, relację między ryzykiem, a stopą zwrotu.].
473
[Sprawdzenie zrozumienia znaczenia terminu inflacja i jej podstawowego wpływu koszty życia.].
474
[Sprawdzenie, czy respondent ma świadomość korzyści wynikających z dywersyfikacji ryzyka.].
475
A. Lusardi et al., Paul (TIAA& GFLEC), The TIAA Institute- GFLEC Personal Finance Index, GFLEC, 2017,
s. 4.
476
OECD/INFE Toolkit…, s. 27.
477
GFLEC, 3 Questions that Measure Financial Literacy, www. Gflec.org, (dostęp z dnia 29.03.2019).
478
A.Lusardi et al., (TIAA& GFLEC), The TIAA Institute- GFLEC Personal Finance Index, GFLEC, 2017, s. 2.
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autorów479 wykazały, że ta odpowiedź respondentów dostarcza dodatkowych informacji:
wskazuje na niepewność, co do swoich umiejętności finansowych i brak zaufania do własnej
wiedzy finansowej, a także i sam brak tej wiedzy oraz poprawnego zrozumienia konstruktów
finansowych480.
Łącznie kwestionariusz zawiera dziewięć pytań merytorycznych oraz odpowiednio
pytania dotyczące tzw. danych podstawowych, i.e. e.g. wiek, płeć, wykształcenie, wielkość
społeczeństwa lokalnego (OECD: background information).
Metody ankietowania na podstawie OECD/INFE Toolkit 2018 oraz podsumowanie części
II
Zgodnie z wytycznymi OECD481 i GFLEC wykorzystuje się odpowiednio metody
ankietowania: FTF (Face to Face) „Twarzą-w-twarz”, CAPI w zależności od dostępności
(czasowej i miejscowej ankietowanych; zastosować należy także metody kwestionariuszy
online482 wobec osób o wysokim poziomie informatyzacji i spodziewanie wysokiej edukacji
finansowej483. Dopuszcza się także metodę CATI.
Stosuje się obrazowe opisywanie konstruktów finansowych, uproszczenia, zapewnia się
wielość synonimów i wyjaśnień celem zapewnienia zrozumiałości ankiety dla konsumentów
o różnym poziomie edukacji finansowej. Moderator pozostaje do dyspozycji ws. pytań
bieżących, wyjaśnień, dodatkowych przeformułowań i parafrazowania pytań, aby były
zrozumiałe dla każdego ankietowanego484.
Na podstawie literatury światowej przybliżono historię, dobre praktyki, metody,
narzędzia i ratio badań kwestionariuszowych w obszarze edukacji finansowej stosowanych
przez ponadnarodowe instytucje, banki centralne i innych interesariuszy. Na jej tle uzasadniono
dobór narzędzia do badań tego konstruktu na gruncie narodowym (w Polsce) oraz przybliżono
czytelnikowi wykorzystane znowelizowane narzędzie T2018.
Konkluzją pozostaje, iż na świecie badania ankietowe w obszarze wiedzy finansowej
pozostają kluczowym elementem skutecznej krajowej strategii edukacji finansowej,
umożliwiając decydentom zidentyfikowanie luk i podjęcie odpowiednich czynności,
a tak dostosowany kwestionariusz można wykorzystywać do wielokrotnych badań
(e.g. cyklicznych i monitorujących, czy też dotyczących konkretnego elementu edukacji
finansowej, grupy demograficznej w kraju, czy wybranego regionu).
Jak wskazano i.a. w badaniach OECD485, GFLEC486 i Banku Światowego487, ewaluacja
wiedzy finansowej konsumentów oznacza wskazanie wniosków ogólnych, omówienie każdego
z badanych obszarów z osobna, identyfikację specyficznych luk w obszarach wiedzy,
479

A. Lusardi A., O. Mitchell, The Economic Importance of Financial Literacy, JoEL 52 (1), 2014, s. 5-44.
A. Lusardi at al., The TIAA…, s. 4.
481
OECD/INFE, Toolkit…s. 6-7.
482
Ibidem, s. 6.
483
Wszystkie te metody są dozwolone i wskazane, jako polecane przez OECD/INFE. OECD/INFE dozwala na
łączenie ww. metod, by zapewnić akuratność badań i odpowiedniość próby, vide OECD/INFE Toolkit 2018,
s. 6-7.
484
zg. z OECD/INFE, Toolkit…s. 6-11.
485
OECD/INFE, International Survey…
486
L. Klapper at al., Financial Literacy Around the World, GFLEC, MGHF, 2014; Standard and Poor’s, GFLEC,
Global Financial Literacy Survey, McGraw Hill Financial, 2014.
487
S. Zottel et al., Why Financial Capability…, s. 1-3.
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166

PROBLEMY EKONOMII ORAZ FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRYWATNYCH

konstruktów finansowych najmniej i najbardziej zrozumiałych dla respondentów, omówienie
elementarnych komponentów wiedzy finansowej w kontekście umiejętnego stosowania ich
w odniesieniu do konkretnych kontekstów finansowych.
Obszary wiedzy finansowej (wydzielone zg. z T2018), które podlegają badaniu
w kwestionariuszu wskazano w poprzedniej części artykułu.
Wnioski, rezultaty, konkluzje, odkrycia badań (findings) zostają przedstawione
w artykułach, raportach i innych publikacjach, zachowując strukturę: wpierw syntetycznej
prezentacji wyników, potem dyskusja nad wynikami w formie omówienia wniosków ogólnych
i następnie obszarów kluczowych, szczegółowych wraz z wnioskami i możliwymi
implikacjami na różnych poziomach.
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FINANCIAL LITERACY: FINANCIAL KNOWLEDGE IN POLAND.
(PERSONAL FINANCE). PART II
Summary: Part I presents the practices of supranational policy makers, the importance and the ratio of
financial literacy research - described in international literature and on the basis of the impact of the
construct on key areas of household functioning, society and economy. In the Part II on the basis of
world literature there were presented: the history, methods, tools and the ratio of questionnaire surveys
in this area used by supranational institutions, central banks and other stakeholders. On this foundation
the selection of the research tool for evaluation of financial knowledge within a country was justified
and the most up-to-date tool the OECD/INFE Toolkit 2018 was explored and adjusted (incl.
questionnaire and methods of evaluation). The conclusion remains that in the world surveys in the area
of financial knowledge remain a key element of an effective national financial education strategy,
enabling decision-makers to identify gaps and address them, taking appropriate actions.
Keywords: Financial literacy, financial knowledge, personal finance, consumers.
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Magdalena Ogórek488
FINANSE OSOBISTE CZĘŚĆ III: STAN WIEDZY FINANSOWEJ
POLAKÓW 2018/2019 W OPARCIU O NARZĘDZIE OECD/INFE
TOOLKIT 2018
Streszczenie: W części I i II artykułu omówiono zagadnienie wiedzy finansowej na tle literatury międzynarodowej
oraz jej wpływ na gospodarstwa domowe, społeczeństwo i gospodarkę. Wskazano na istotną potrzebę badań
kwestionariuszowych w tym obszarze, zaprezentowano narzędzia do badania edukacji finansowej populacji,
przedstawiono OECD/INFE Toolkit 2018 oraz dostosowany kwestionariusz. W ostatniej części, i.e. dyskusji oraz
podsumowaniu zaprezentowano wyniki przeprowadzonych badań stanu wiedzy finansowej Polaków z podziałem
na dziewięć kluczowych obszarów. Wskazano wnioski oraz możliwe skutki zdiagnozowanego stanu wiedzy
finansowej i ratio dalszych uszczegółowiających badań oraz wdrażania strategii edukacji. Stan wiedzy finansowej
pozostaje ogólnie niski, wykazując dużą heterogeniczność zarówno pośród ankietowanych, jak i w obrębie oceny
poszczególnych dziewięciu obszarów.
Słowa klucze: Edukacja finansowa, wiedza finansowa, finanse osobiste, konsumenci.

Wstęp do prezentacji wyników badań
Ogólny obraz i stan wiedzy finansowej zdiagnozowany w badaniu
Na gruncie rozważań przedstawionych w częściach uprzednich oraz po zastosowaniu
w badaniu dostosowanego narzędzia OECD/INFE Toolkit 2018 (dalej „T2018”) otrzymano
wyniki, które zostaną zaprezentowane w niniejszej części.
MTS (Minimum Target Score)489, wyznaczone w badaniu jako minimum sześć
poprawnych odpowiedzi na dziewięć możliwych490, zostało osiągnięte zaledwie przez połowę
badanych. Miara ta bada, jaka część dorosłego społeczeństwa posiada minimalny akceptowalny
poziom elementarnej wiedzy finansowej. Jeśli konsument nie rozumie podstawowych
konceptów finansowych, wówczas nie jest przygotowany do podejmowania świadomych
decyzji w obszarze finansów osobistych (akumulacja majątku, zadłużenie etc.)491.
kształtujących jego bezpieczeństwo i dobrobyt finansowy i osobisty. 492 Consumer Financial
Protection Buro wprost wskazuje, iż jednym z prymarnych celów edukacji finansowej jest
dobrobyt finansowy gospodarstw domowych493, możliwy dzięki i.a. wiedzy finansowej494.
Uzyskany wynik wskazuje jak wielu konsumentów nie rozumie elementarnych
konceptów finansowych lub nie potrafi zastosować i korzystać z posiadanej wiedzy495.
Badani nie radzili sobie z podstawowymi konceptami finansowymi (e.g. dywersyfikacja,

Mgr, Pracownik Naukowo-Dydaktyczny, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem – Wydział Zarządzania,
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
489
OECD/INFE, International Survey of Adult Financial Literacy Competencies, OECD, Paris, 2016, s. 8,67.
490
Ibidem, s. 10 (OECD wyznacza MTS dla różnych obszarów jako odpowiednio min. 70% poprawnych
odpowiedzi na pytania (+/- 5% z natury rzeczy, i.e. liczby całkowite), e.g. 5 na 7 lub 6 na 9).
491
L. Klapper et al., (S&P), Financial Literacy Around the World, The Insights from the S&P RSG FinLit
Survey,McGraw Hill Financial, 2014, s. 4.
492
D. Bowman et al., Understanding financial wellbeing in times of insecurity, W.P. Botherhood of St Laurence,
Victoria, 2016, s.4,6,12-14.
493
CFPB, Financial well-being: the goal of financial education, CFPB, Washington, 2015.
494
Ibidem, s. 31-33.
495
OECD/INFE, International…, s. 21.
488
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odsetki od zadłużenia, akumulacja majątku - procent prosty i składany), często nie rozumieli
wpływu ryzyka i kosztów na stopę zwrotu.
Rozkład wyników, i.e. uzyskanej liczby poprawnych odpowiedzi496 (OECD: Distribution
of scores)497 przez respondentów (od 0 poprawnych do 9 możliwych do uzyskania)
przedstawiony został na Rysunku I. Taką prezentację danych poleca i stosuje OECD/INFE498.
Zaobserwowano relatywnie wysoki odsetek konsumentów – 36% badanych,
osiągających wyniki wskazujące na tzw. alarmująco niski499 poziom elementarnej wiedzy
finansowej, i.e. odpowiedzieli prawidłowo na mniej niż połowę pytań. Oznacza to, że częściej
niż co trzecia osoba w Polsce, nie rozumie połowy elementarnych konstruktów finansowych.
Wyniki badań – zestawienie syntetyczne fundamentalnych danych
Tabela. 1500 Wiedza finansowa (odsetek poprawnych odpowiedzi) (N=100).
Syntetyczny
Opis
Obszaru*

(1)
Elementarna
Arytmetyka
w Kontekście
Finansowym

(2)
Zmiana
Wartości
Pieniądza
w Czasie

(3)
Odsetki
z Tytułu
Zadłużenia

(4) Procent
Prosty –
Akumulacja
na Rach.
Oszczędność.

(5) Procent
Składany –
Akumulacja
na Rach.
Oszczędność.

(6)***Koszty
a Stopa
Zwrotu
“Reduction In
Yield”/ “Cost
Composition”

I.3.a.

I.3.b.

I.3.c.

I.3.d.

I.3.e.

I.3.f.

Kod Pytania

(7)
Ryzyko
a Stopa
Zwrotu

I.4.1.
oraz
I.4.2.

(8)
Definicja
Inflacji

(9)
Dywersyfikacja

I.4.3.

I.4.4.

Typ
OR
MC
OR
OR
MC
MC
P/F
P/F
P/F
Pytania**
Poprawne
Odpowiedzi
97
65
46
59
33
18
66
70
62
[%]
Źródło: Przeprowadzone przez autora badania ankietowe; *zg. z dostosowanym narzędziem T2018 (Wiedza Finansowa) na
podst. aut. Kwestionariusza; **”OR – Odpowiedź otwarta”, „MC - Wielokrotny wybór”, „P/F – Prawda/Fałsz”, „DNK – nie
wiem”- zapewniona każdorazowo dla Typu OR i MC” ; ***specyficzne dla warunków krajowych.

Syntetyczny Opis Próby Badawczej
Badanie pozostaje z natury ww. narzędzia wyjątkowo obszerne501, a jego wyniki i ich
interpretacja tylko częściowo zostaną ujęte w niniejszej publikacji, jako badanie podstawowych
elementów wiedzy finansowej Polaków (N=100) w wieku od 18-79 lat (OECD: adults)502.
Dokonano podziału na przedziały wiekowe (w latach)503 18-26, 27-55, 55-70, 70-79.
Wynika to z formuły całego narzędzia T2018, które bada też dodatkowe elementy pozostające

496

OECD/INFE, OECD/INFE Toolkit for Measuring Financial Literacy and Financial Inclusion, Paris, 2018,
s.27- 30, 40.
497
OECD/INFE, International…, s. 25.
498
Ibidem, s. 25.
499
A. Lusardi, O. Mitchell, Financial Literacy: Evidence and Implications for Financial Education, Trends&
Issues, TIAA-CREF Instit., 2009, s. 3. (alarmingly low). Financial Literacy, Planning and Retirement Saving,
National Bureau of Economic Research, www.nber.org (dostęp 28.04.2019) (alarmingly low).
500
OECD/INFE, International…, s. 23-24. (Tabelaryczną formę przedstawienie wyników (pytanie - obszar, typ,
procent poprawnych odpowiedzi) zaleca i stosuje OECD/INFE.).
501
OECD/INFE, Toolkit..., s. 4.
502
(zg. z) OECD/INFE, Toolkit..., s. 4,6.
503
Wiek faktyczny, nie kalendarzowy - przedziały zamknięte z dołu, i.e. dolna granica oznacza, iż dana osoba
ukończyła ten rok życia i włączona zostaje do tej kategorii.
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poza niniejszą publikacją. Dotyczą one, e.g. emerytur504, stąd klasy wiekowe dostosowano
do progów PPK)505. Dokonano wynikającego z praktyki OECD wydzielenia e.g. grup
demograficznych cyklu życia: młodych dorosłych (OECD: young adults)506, osób w wieku
okołoemerytalnym507, starszych konsumentów older adults508, by w przyszłości móc prowadzić
poszerzone, uszczegółowione badania509 (HRS510 i GFLEC511) na bazie tego narzędzia.
Napotkano trudności przy zebraniu reprezentatywnej grupy dla kraju512 w ostatniej
kategorii wiekowej, gdyż w tym przypadku z natury rzeczy stosowano jedynie metodę
Face-to-Face.
Badanie to zapoczątkowało autorską serię eksploracji edukacji finansowej w Polsce,
i.a. zaawansowanej wiedzy, postaw i zachowań finansowych na wzór przeprowadzanych przez
i.a. GFLEC513 i OECD514.
Odnosząc strukturę próby i wyniki do niegdysiejszych badań NBP przeprowadzonych na
zlecenie OECD515, nie można wnioskować o podobieństwie struktury próby wprost - z kilku
przyczyn. Badania, te dzieli okres co najmniej 18 i 3 lat, w tym intensywnych przemian
gospodarki w Polsce (FTSE Russell: developed)516. Wskazać można na możliwość uzyskania
obecnie lepszej jakości odpowiedzi, gdyż NBP517 na zlecenie i dla OECD w 2010518 wykonał
badania telefonicznie (CATI)519. Obecne badania autor przeprowadził zgodnie z praktykami
OECD520 w bezpośrednim kontakcie z ankietowymi (FTF), pozostając do dyspozycji
i moderując badanie.
Struktura i jednostkowe wyniki polskich ankiet dla OECD 2015 nie są dostępne
ze względów prawnych521, stąd nie można odwzorować, ani porównać struktury próby.
Ankiety online, jak zaleca OECD, zapewniły odpowiedni udział młodych dorosłych522,
OECD/INFE, Toolkit…, s. 17.
Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych Dz.U. 2018.2215 (art.1 ust.1 pkt1;
art.15), Legalis C.H. Beck.
506
OECD/INFE Toolkit…, s. 8.
507
A. Lusardi et al., Debt and financial vulnerability on the verge of retirement, NBER W.P. 23554, Cambridge,
2017, s.1.
508
A. Lusardi, Financial Literacy and Financial Decision-Making in Older Adults, Generations 2/s2012,
San Francisco, 2012, s. 25-32.
509
Ibidem.
510
M. DeLiema et al., Financial Fraud among Older Americans: Evidence and Implications, GFLEC W.P.
2018-2, Washington, 2018 (module developed in 2016 Health Retirement Study (HRS)).
511
e.g. A. Lusardi, O. Mitchell., Older Women’s Labor Market Attachment, Retirement Planning, and Household
Debt, GFLEC W.P. 2016-3, Washington, 2016; e.g. J. Almenberg et al., Attitudes Toward Debt and Debt behavior,
GFLEC W.P. 2018-3, Washington, 2018.
512
W grupie wiekowej 70-79 l. może być szczególnie trudno dotrzeć do konsumentów ze wszystkich województw,
stąd w ww. grupie zebrano dane jednie z woj. śląskiego, małopolskiego, opolskiego i mazowieckiego. Może to
ograniczać reprezentatywność próby w tej klasie.
513
GFLEC, The TIAA Institute-GFLEC Personal Finance Index (P-Fin Index) Report 2019, 2018, 2017,…itd.
www. gflec.org/Personal Finance, dostęp 15.03.2019.
514
OECD, Financial education and consumer protection Reports, Publications, W.P.s… 2002-2019 www.
oecd.org/Financial Education dostęp 15.03.2019.
515
A. Atkinson, F.Messy, Results(…) Pilot Study…,, s.60 (2010) oraz OECD/INFE, International…,s. 94 (2015).
516
FTSE Russell, Poland: The journey to Developed Market status, FTSE Russell, 2017, s. 1-10.
517
OECD/INFE, International…, s. 94.
518
A. Atkinson, F. Messy, Results (…) Pilot Study…, s. 60.
519
Ibidem, s. 60.
520
OECD/INFE Toolkit…, s. 6.
521
OECD/INFE, International…, s. 94 “raw data cannot be made available”.
522
OECD/INFE Toolkit…, s. 6.
504
505
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z którymi ankieter nawiązał wcześniej kontakt bezpośredni, przedstawiając kwestionariusz,
a następnie pozostawał dostępny online, by zachować jednolitość aspektu moderowania
badania.
Ograniczeniem badania jest także fakt, iż nie udało się zachować dokładnego ważonego
odwzorowania podziału na województwa, ze względów natury techniczno-organizacyjnej523,
a także z uwagi, iż wiele osób w Polsce w ciągu ostatnich 30 lat migrowało
(pomiędzy województwami, pomiędzy społeczeństwami o różnej wielkości e.g. z obszarów
wiejskich do metropolii etc.), o czym poinformowali w trakcie badania pilotażowego524
i w trakcie właściwego ankietowania. Stąd wskazując aktualne miejsce rezydowania
gospodarstwa domowego (OECD: region)525 oraz obecną wielkość społeczeństwa (OECD:
community)526, w którym żyją, można zauważyć, że te mogą nie reprezentować
długoterminowych życiowych warunków konsumenta, a jedynie stan faktyczny na moment
bieżący. Istotne zwiększenie próby527, jak stosowane jest to przez ponadnarodowe instytucje,
mityguje ten negatywny efekt, jednakże OECD dozwala mniejsze próby, pod warunkiem,
iż badania nie są stosowane jako międzynarodowe zestawienie porównawcze528 (OECD:
cross-country). Zastosowano podział wielkościowy społeczeństw oraz ukończonych poziomów
wykształcenia wskazany w T2018529 (odpowiednio dokonując dozwolonego dostosowania
do polskich warunków prawno-gospodarczych i dookreślając kierunek, profil wykształcenia).
Zgodnie z T2018 w kwestionariuszu przedstawiono definicje: gospodarstwa domowego,
młodego dorosłego, a wszelkie tłumaczenia, gdy zaszła taka potrzeba odpowiednio
dostosowywano (zgodnie z zaleceniem T2018)530.

Metoda FTF (Face-to-Face) jest najbardziej koszto- i czaso-chłonną metodą z ww. Badanie przeprowadzało
trzech prowadzących z wykształceniem co najmniej ekonomicznym.
524
W trakcie dostosowywania narzędzia OECD/INFE Toolkit 2018 do warunków Polskich, w drugiej połowie
2018 roku autor przeprowadzał pilotażowe badania na małą skalę (kilka grup po kilku osób) i przeprowadzał
konsultacje ws. odpowiedniości tłumaczenia narzędzia, formułowania treści, zrozumiałości i ograniczeń
badawczych.
525
OECD/INFE, Toolkit…, s.12.
526
Ibidem, s.12.
527
Powyższe jest możliwe, jak przywołano w publikacji, jeśli badania wykonuje krajowy instytut e.g. GFLEC
(USA), lub bank centralny kraju eg. Deutsche Bundesbank. Przypomnieć należy, że Wiedza Finansowa, to jeden z
autonomicznych obszarów całości kwestionariusza OECD/INFE, składającego się z kilku obszarów, a ankiety
GFLEC jedynie z tego obszaru.
528
OECD/INFE Toolkit…, s. 6.
529
Ibidem, s.31.
530
Ibidem, s.8.
523
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Rysunek 1. Wiedza finansowa respondentów. Rozkład wyników łącznych. Skala
poprawnych odpowiedzi od 0 do 9 (N=100) 531
Wiedza finansowa respondentów. Rozkład wyników łącznych.
Skala poprawnych odpowiedzi od 0 do 9.
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Źródło: Przeprowadzone przez autora badania ankietowe zg. z dostosowanym narzędziem T2018 (Wiedza Finansowa) na
podst. aut. Kwestionariusza. Mocno zacienione kolumny oznaczają osiągnięcie MTS i odpowiednio jasne kolumny oznaczają
nieosiągnięcie MTS przez respondentów.

Rysunek 1a. Poprawne odpowiedzi Respondentów [%]. Podział na obszary (pytania)
(1) do (9) Uszeregowano w porządku: od najczęściej rozumianych obszarów
do najrzadziej rozumianych obszarów
Poprawne Odpowiedzi Respondentów [%].
Uszeregowano w porządku: od najczęściej rozumianych obszarów do najrzadziej rozumianych obszarów.
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Źródło: Przeprowadzone przez autora badania ankietowe. Mocno zacienione kolumny: pytania o formule „P/F” - Prawda/Fałsz;
jasno zacienione kolumny: „MC” – Wielokrotny Wybór; kolumny wypełnione deseniem: „OR” – Odpowiedź Otwarta. Obszary
opisano:(1), (2), (3) Arytmetyka,”TVM”, „Debt Literacy”; (4),(5) Akumulacja Majątku; (6) „RIY/CC”; (7),(8)(9)
„Risk Literacy”.

OECD/INFE, International…, s.11 (Taką prezentację danych (Distribution of Scores) zaleca i stosuje
OECD/INFE).
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Prezentacja wyników badań z podziałem na wydzielone tematycznie obszary wiedzy
finansowej vide Tabela 1532
Konsumenci poddani badaniom mieli trudności z poprawną odpowiedzią łącznie na wszystkie
pytania kwestionariusza. Liczba konsumentów, którzy uzyskali maksymalny możliwy wynik
pozostaje raczej znikoma. Jedynie co dwudziesta piąta osoba odpowiedziała poprawnie
na wszystkie pytania (4%). Najczęściej występowały wyniki: 6 i 7 poprawnych odpowiedzi,
łącznie uzyskane przez ponad jedna trzecią badanych (dominanta – 7).
Elementarna arytmetyka w kontekście finansowym. Zmiana wartości pieniądza w czasie.
Istota zadłużenia i umiejętność obliczania obciążeń mających w nim źródło
– „Debt literacy”
(1) Elementarna arytmetyka w kontekście finansowym jest umiejętnością najpowszechniejszą
wśród badanych w Polsce, zdecydowana większość respondentów (97%) potrafiła wykonać
działanie, jednakże OECD uznaje to pytanie za zbyt proste, stąd jest to pytanie typu
opcjonalnego.533
(2) Przetestowano zdolności rozumienia, w jaki sposób inflacja wpływa na siłę nabywczą
pieniądza, przy wskazanym stałym poziomie inflacji (2% p.a.). Zapewniono odpowiedzi do
wyboru, bez dokonywania obliczeń należało wskazać kierunek zmiany. Zmiana wartości
pieniądza w czasie pozostaje ogólnie dobrze rozumianym zjawiskiem, dla prawie 7 na 10
każdych badanych, jednakże lepiej rozumianym przez mężczyzn, niż kobiety.
(3) Kolejno zbadano obszar „debt literacy” sprawdzając pojmowanie istoty odsetek z
tytułu pożyczki. Badano rozumienie oprocentowania długu bez konieczności stosowania
zaawansowanej arytmetyki534, zastosowano oprocentowanie zerowe (zg.z T2018). Mimo tego,
zaledwie niemalże co drugi (46%) respondent prawidłowo pojął istotę naliczania wysokości
odsetek z tytułu pożyczki. Wskazuje to na niską odporność konsumentów na „wpadnięcie w
pułapkę zadłużenia”535 (niewywiązywanie się ze zobowiązań finansowych e.g. pożyczek,
kredytów hipotecznych)536 i nadmierne zadłużenie. Zadłużenie statystycznego Polaka wzrasta
coraz bardziej537, a więc dług jest istotnym i częstym elementem finansów osobistych
konsumentów.538
Akumulacja majątku. Procent prosty i złożony
(4) Wiele trudności napotkali konsumenci w obszarze oszczędności często nie rozumiejąc
mechanizmu akumulacji środków. Pytanie ewaluujące zdolność respondentów do radzenia
sobie z elementarną kalkulacją odsetek i rozumienie idei wzrostu oszczędności w formule
procentu prostego i okresie rocznym, było problematyczne dla czterech na dziesięciu
respondentów (41%). Nieznajomość tak elementarnego konceptu, jakim jest oprocentowanie
OECD/INFE, International…, s. 23-24. (Tabelaryczną formę przedstawienie wyników (pytanie, procent
poprawnych odpowiedzi) poleca i stosuje OECD/INFE).
533
OECD/INFE, International…, s. 19.
534
Ibidem, s. 20.
535
Communication from the Commission – Financial education, 52007DC0808, KOM (2007) 808, Bruksela,
18.12.2007.
536
Ibidem, [KOM (2007) 808].
537
Koszty życia w Polsce, KRD BIG, e. II cz. II, Warszawa, KRD, 2018, s.8, 11-4.
538
Oszczędzanie i kredytowanie Polaków, Związek Banków Polskich, Warszawa, 2018, s. 13-18.
532
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proste (brak wiedzy) i/lub brak umiejętności zastosowania tej wiedzy w konkretnym kontekście
finansowym539, sygnalizuje głęboki analfabetyzm finansowy i mogące wystąpić trudności przy
podejmowaniu optymalnych decyzji finansowych540.
(5) Kolejny obszar okazał się być jeszcze bardziej problematyczny. Zbadano,
czy respondent jest świadomy dodatkowej korzyści płynącej z formuły procentu składanego,
także zaprezentowanego w kontekście finansowym rachunku oszczędnościowego i akumulacji
środków, gdyż zaledwie co trzeci konsument (33%) udzielił poprawnej odpowiedzi.
Mimo, iż formuła pytania, stosując dodatkowo prosty i obrazowy język, pozwalała uniknąć
konieczności przeprowadzania dokładnych obliczeń i wymagała jedynie, aby respondent
rozumiał, że w przypadku kapitalizacji odsetek (istota procentu składanego) otrzyma więcej,
niż w przypadku procentu prostego. Koncept ten, jak wynika z badań, nie jest dobrze znany
społeczeństwu, co może powodować istotne ujemne konsekwencje suboptymalne decyzje
finansowe541 w obszarze zadłużenia (koszt, procentowanie)542 i akumulacji majątku
(e.g. oszczędzanie na emeryturę)543.
Wpływ kosztów na stopę zwrotu. Kompozycja kosztów i ryzyko – porównywanie
produktów. PRIIPs
(6) W nawiązaniu do uprzednio opisanej, niedawnej implementacji do polskiego porządku
prawnego unijnej Dyrektywy PRIIPs544, zbadano rozumienie wpływu zannualizowanych
kosztów na stopę zwrotu rocznego produktu finansowego oraz umiejętność prostego
porównania produktów pod względem ryzyka i kosztów (RIY,CC) wskazując na brak inflacji i
opodatkowania w danym kontekście finansowym.545 Częściej niż 8 na 10 ankietowanych (82%)
nie
udzieliło
poprawnej
odpowiedzi,
mimo
iż
produkty
finansowe
o symilarnej kompozycji kosztów były popularne wśród polskiego społeczeństwa546.
Zaobserwowano tu najwyższy odsetek odpowiedzi „nie wiem”. W literaturze dotyczącej
edukacji finansowej wskazano, iż takie odpowiedzi wskazują na głębszy brak wiedzy niż
odpowiedzi błędne oraz brak pewności547.
Relacja ta zwana także „kompromisem/relacją pomiędzy kosztami a stopą zwrotu 548
uwzględniając ryzyko jest mało znana polskiemu społeczeństwu. Ośmiu na dziesięciu
respondentów potrafiło wskazać, czy inwestycja jest opłacalna, mimo iż zredukowana o koszty
p.a. stopa zwrotu p.a. była ujemna, a do celów porównawczych wskazano dodatnio
Zg.z T2018…,s.28.
A. Lusardi, Numeracy, Financial Literacy and Financial Decision-Making, SC USF 5(1), Floryda, 2010, s. 6.
541
S. Ambuehl et al., A Method for Evaluating the Quality of Financial Decision Making, NBER WP 20618,
Cambridge, 2014(7), s. 6.
542
A. Lusardi, P. Tufano, Debt literacy, financial experiences and Overindebtness, JoPEaF, 14 (4), CUP,
Cambridge, 2015, s. 329-65.
543
G. Ackerlof, R. Shiller, Animal Spirits. How Human Psychology (…), Princeton Univ. Press, 2009, s.98-9, 119.
R. Shiller, Irrational Exuberance, Princeton Univ. Press, New Jersey, 2000, s. 27.
544
Rozporządzenie PE i Rady (UE) Nr 1286/2014, OJ L 352/1 Regulation on KIDs of PRIIPs, s.1-21.
545
(e.g.) OECD/INFE Toolkit… 2018, s. 27.
546
Ubezpieczenie na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, wg. Portal Rzecznika Fin.
„spośród blisko 5 mln posiadaczy (…)” w: RF, Miliony osób uwikłanych w toksyczne polisolokaty, www. Rf.gov.pl
(dostęp z dnia 24.08.2018).
547
A. Lusardi, O. Mitchell, The Economic Importance of Financial Literacy, JoEL 52 (1), 2014, s. 5-44.
548
Z. Chu, Z. Wang, Financial Literacy, Portfolio Choice and Financial Well-being, HDFS, Univ. of Rhode
Island, 2107, s. 6.
539
540
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oprocentowaną p.a. lokatę terminową, charakteryzującą się niższym ryzykiem z racji i.a.
objęcia powszechnym systemem gwarantowania depozytów549 do wskazanej wysokości550.
Rozumienie obszarów związanych z ryzykiem – „Risk Literacy”
Ostatnie pytania kwestionariusza dotyczyły „Konceptów i Terminów” 551 ryzyka, inflacji
i dywersyfikacji.
(7) Kolejne pytanie, którego celem było sprawdzenie obszaru „risk literacy”552
czy respondent rozumie podstawowy, typowy związek, relację między ryzykiem, a stopą
zwrotu553 (wysoka oczekiwana stopa zwrotu związana jest z wysokim ryzykiem)554.
Mimo zapewnienia uproszczonego języka, zg. z T2018555 i S&P FinLit556 jedna trzecia
respondentów nie odpowiedziała poprawnie. Może to być przyczyną podatności na oszustwa
finansowe557 lub doboru produktów nieodpowiadających potrzebom konsumenta558.
(8) Celem pytania było sprawdzenie zrozumienia przez respondentów znaczenia terminu
inflacji jako zjawiska i jej podstawowego wpływu na koszty życia. Było to jedno z pytań,
na które respondenci istotnie częściej udzielali poprawnej odpowiedzi, aż 7 na każdych
10 badanych (70%), więc wskazać można, iż zjawisko to (definicja inflacji, bez konkretnego
liczbowego kontekstu finansowego) pozostaje zrozumiałe dla zdecydowanej większości
ankietowanych.
(9) Koncept dywersyfikacji pozostaje mniej zrozumiały, niż definicja inflacji, jednak
podobnie, do relacji zysk a ryzyko, z jedynie 4%. różnicą in minus, i.e. 62% poprawnych
odpowiedzi. Jest to interesująca obserwacja, gdyż średnio na świecie dywersyfikacja pozostaje
wyzwaniem dla respondentów i koncept ten częstokroć jest znikomie zrozumiały559.
Zidentyfikowano duże rozbieżności w tym zakresie pomiędzy państwami,560co może wynikać
z bardzo przystępnego i obrazowego języka przekładu, w przeciwieństwie e.g. do S&P FinLit
Survey nie zawierały trudniejszych określeń finansowych561. Nieodpowiednio
zdywersyfikowane portfolio może powodować straty dla konsumentów562.

549

Directive 2014/49/EU od the EP and of the Council of 16 April 2014 on deposit guarantee schemes, L 173/149,
OJEU 12.6.2014.
550
Ustawa o Bankowym Fundusze Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów (…) z dnia 10 czerwca
2016r., Dz.U. z 2017 r. poz.1937, Legalis C.H. Beck.
551
OECD/INFE, International Survey…, s. 21, 23.
552
A. Lusardi et al., The TIAA Institute- GFLEC Personal Finance Index, GFLEC, 2017, s. 7.
553
OECD/INFE, International Survey…, s. 23 (”basic relationship between risk and return”). M. Coppola et al.,
Money, financial literacy and risk in digital age, Allianz Int. Pensions Pap. 1/17, Munich, 2017, s. 7.
554
Z. Chu, Z. Wang, Financial Literacy…, s. 9 („High return is accompanied by high risk”).
555
OECD/INFE Toolkit… 2018, s. 27-30.
556
GFLEC, S&P Global FinLit Survey–Methodology, www. gflec.org, (dostęp 20.03.2019).
557
R. Blicharz et al., V. Misselling jako praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów, [w:] Publiczne
prawo gospodarcze, red. R. Hauser, CH Beck, 2018, s.744-58.
558
L. Nieri, Access to Credit: the Difficulties of Households, [w:] New Frontiers in Banking Services (…) red.
Anderloni et al., Springer Verlag, Berlin, 2006, s. 107-40.
559
OECD/INFE, International Survey…, s. 23. (e.g. Rosja (2016, Toolkit 2015: 41%).
560
Ibidem, s. 20-5.
561
GFLEC, S&P Global FinLit Survey – Methodology 3 Questions that Measure Financial Literacy,
www. Gflec.org, (dostęp 29.03.2019), (“(…) provides a safer return than a stock mutual fund.”).
562
L. Calvet et al., Down or out: assessing the welfare costs of household investment mistakes, JoPE, 115(05),
2007, s. 707-47.
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Omówienie zdiagnozowanego stanu wiedzy finansowej. Dyskusja nad wynikami badań
Badania wykazały, co pozostaje zgodne z wcześniejszymi badaniami i.a. OECD563 ogólnie
niski poziom wiedzy finansowej w Polsce, średni wynik ogólny wyniósł niewiele ponad 5 na
9. Poniżej MTS znalazło się dokładnie 50% respondentów. Zdiagnozowano także dużą
heterogeniczność poziomu wiedzy finansowej w badanej próbie (vide Rysunek I., Ia),
czego obraz także został uwidoczniony w badaniach OECD564.
Poziom wiedzy finansowej jest istotnie zróżnicowany biorąc pod uwagę takie kryteria,
jak kierunek i poziom edukacji, wiek, etc. Rozwarstwienie wynika z natury rzeczy565,
a w niniejszym badaniu jego aktualność została potwierdzona. Strategie edukacyjne winny
mitygować głębokie rozwarstwienie, dokonując alewiacji grup o najniższym poziomie.
Wyraźnie wydzieliła się grupa konsumentów o alarmująco niskim poziomie poprawnych
odpowiedzi: 0 uzyskało 2% badanych oraz odpowiednio: 1 – 5%., 2 – 7%, 3 – 10% 4 – 12%.
Łącznie, częściej niż co trzeci badany znalazł się w obszarze krytycznie niskiej wiedzy
finansowej. Może to sugerować, że grupy wrażliwe znajdują się w istotnie niekorzystnej
sytuacji z uwagi na braki w wiedzy finansowej, co może prowadzić do dalszego pogłębienia
się tej wrażliwości566.
W grupie poniżej MTS znalazły się osoby z formalnym wyższym wykształceniem
(najczęściej były to obszary wykształcenia niemające związku z prawem, ekonomią,
czy też z naukami ścisłymi).
Zdiagnozowano istnienie niemałej grupy, która bezbłędnie, i.e. 4%, lub niemalże
bezbłędnie (jedna odpowiedź błędna), i.e. 9%. odpowiadała na pytania. Najczęściej byli
to mężczyźni, z wyższym wykształceniem o profilu ekonomicznym lub związanym z obszarem
nauk ścisłych.
Odpowiedzi “nie wiem”567 były statystycznie częściej udzielane przez kobiety.
Nie jest to nieoczekiwane, gdyż w globalnym badaniu GFLEC i w literaturze poczyniono
podobne obserwacje568.
Oceniać to należy przez pryzmat badań opisanych w literaturze,569 które wykazały,
że taka odpowiedź dostarcza badaczom dodatkowych informacji; w szczególności wskazuje
na niepewność swoich umiejętności finansowych, brak zaufania do własnej wiedzy finansowej.
Zróżnicowanie (in minus) poziomu wiedzy finansowej pomiędzy kobietami
a mężczyznami została opisana w literaturze pod nazwą „gender gap”570. Badanie autora
potwierdziło ten fakt średnio na poziomie całego badania ogółem oraz w poszczególnych
obszarach571.

OECD/INFE, International Survey …, s. 8.
Ibidem, s. 25[Poland]
565
L. Klapper et al., (S&P), Financial…, s. 12.
566
O. Stopler, A. Walter, Financial Literacy, Financial Advice and Financial Behaviour, JoBE, 87(5), 2017,
s. 581-583.
567
OECD/INFE Toolkit… 2018, s. 27. GFLEC, S&P Global… (dostęp 29.03.2019).
568
A. Lusardi., Gender Differences in Financial Literacy Around the World, GFLEC Presentation, The Global
FinLit Survey, Washington, 2016, s. 6. A. Lusardi, O. Mitchell, The Economic..., s. 5-44.
569
A. Hasler, A. Lusardi, The Gender Gap in Financial Literacy: A Global Perspective, GFLEC, Washington,
2017, s. 5.
570
Ibidem, s. 2-6. GFLEC, S&P Global… (dostęp 29.03.2019). GFLEC, S&P Global… (dostęp 29.03.2019).
571
A. Hasler, A. Lusardi., The Gender..., s. 4-7 (“Financial literacy gap (man-woman)”)
563
564
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Wiedza finansowa pozostaje tak samo niska wśród osób, które mają za sobą podjęcie
wielu ważnych i fundamentalnych decyzji finansowych. Rezultat badania pozostaje w tym
zakresie zgodny z P-Fin Index572, iż wiedzy finansowej nie zdobywa się naturalnie wraz
z doświadczeniem bez równoczesnej edukacji573.
Na świecie zaledwie jeden na trzech konsumentów574 wykazuje zrozumienie
podstawowych konceptów finansowych, podczas, gdy w Polsce, która przez FTSE Russell
klasyfikowana pozostaje, jako rynek już rozwinięty575 wiodąc prym w UE CEE pod względem
PKB)576, a jednak przedstawia niski stan wiedzy finansowej w porównaniu z „peer group”577.
Podsumowanie całościowych rozważań. Konkluzje i wnioski
Jak pokazało badanie, poziom edukacji finansowej w Polsce pozostaje ogólnie niski z wyraźnie
wydzieloną grupą konsumentów o alarmująco niskim poziomie, w tym także wśród osób
z formalnym wyższym wykształceniem. Wiedza finansowa i jej umiejętne stosowanie
to fundament edukacji finansowej konsumentów, dzięki której mogą oni podejmować
rozważne, świadome decyzje, kształtujące ich obecną i przyszłą sytuację majątkową,
bezpieczeństwo i dobrobyt finansowy.
Badania ankietowe pozostają kluczowym elementem skutecznej krajowej strategii
edukacji finansowej, umożliwiając decydentom zidentyfikowanie luk i podjęcie odpowiednich
czynności, e.g. programów ukierunkowanych na poprawę dobrobytu finansowego
społeczeństw.
Znajomość podstawowych konstruktów i konceptów finansowych w połączeniu
z umiejętnością zastosowania wiedzy stwarza warunki do podejmowania świadomych decyzji
finansowych. Analfabetyzm finansowy ujemnie wpływa na dobrobyt i bezpieczeństwo
finansowe578.
W tym kontekście niezwykle pilne i ważkie jest zaadresowanie wyzwań i problemów
zdiagnozowanych w obszarze wiedzy finansowej wśród obywateli polskich, w formie
stworzenia i następnie wdrożenia odpowiednich programów edukacyjnych, strategii i polityk
biorących pod rozwagę poziom wiedzy finansowej w Polsce, by zapewnić skuteczne
rozwiązania prawne i umożliwić pełny udział konsumentów w jednolitym rynku.
Edukacja finansowa jest niezbędna do pełnego uczestnictwa konsumentów we
współczesnej gospodarce. Stąd zaprojektowanie i wdrożenie polityk mających na celu
podniesienie świadomości i poziomu wiedzy finansowej pozostaje fundamentalnie potrzebne.
W Polsce zaczynają pojawiać się inicjatywy ukierunkowane na podniesienie poziomu
edukacji finansowej i świadomości o tym konstrukcie, i.e. w roku 2018 dokonał tego
Związek Banków Polskich w Raporcie,579 lecz by były one wymiernie efektywne powszechnie,

The TIAA Institute- GFLEC P-Fin Index, Report 2019, 2018, 2017 www. Gflec.org, (dostęp 19.03.2019)
A. Lusardi, How Much Financial Knowledge Do People Acquire as They Age? Not Much,
www.annalusardi.blogspot.com (dostęp 15.03.2019).
574
Ibidem…, s. 16.; A. Hasler, A. Lusardi, The Gender…, s. 5.
575
FTSE Russell, Poland: The journey to Developed Market status, FTSE Russell, 2017, s. 1-10.
576
Ibidem, s. 8.
577
L. Klapper et al., (S&P), Financial…, s. 8-9.
578
N. Moloney, EU Securities and Financial Market Regulation, III ed, Oxford EU Library, Oxford, 2014, s. 789.
579
ZBP, Oszczędzanie i …, s. 9.
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konieczne jest zwiększenie zakresu i intensyfikacja działań decydentów i interesariuszy
w obszarze edukacji finansowej.
Należy przeprowadzać dalsze badania, e.g. cykliczne monitorujące, by móc obserwować
trendy i zmiany poziomu edukacji finansowej populacji kraju, by oceniać postępy, efekty
i skuteczność wdrażanych strategii i programów na rzecz podnoszenia wiedzy finansowej.
W tym kontekście pilne wydają się być badania o większym stopniu szczegółowości, dotyczące
wydzielonych obszarów (e.g. zadłużenie, emerytury) i grup demograficznych (a zwłaszcza
zdiagnozowane grupy wrażliwe) oraz badania obejmujące poza wiedzą, także zachowania,
postawy i inkluzję finansową w poszczególnych sferach wskazanych przez ponadnarodowe
instytucje, i.a. OECD/INFE, GFLEC, World Bank.
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FINANCIAL LITERACY: FINANCIAL KNOWLEDGE IN POLAND.
(PERSONAL FINANCE). PART III
Summary: In part I and II the importance of financial knowledge and its implications in various areas
(depending on the level of financial literacy) was discussed. The survey methods and questionnaire were
presented and justified. Financial knowledge, assessed in nine key areas, remains generally low,
showing heterogeneity among consumers and evaluated areas. In the discussion and conclusion part all
findings were presented along with their possible implications for households. There is an urgent need
for improvement, for targeted policy design and further research.
Keywords: Financial literacy, financial knowledge, personal finance, consumers.
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Anna Zarębska580
ŚWIADOMA ORGANIZACJA JAKO NAJWYŻSZY PRZEJAW
ORGANIZACJI ODPOWIEDZIALNEJ SPOŁECZNIE
– POZIOM INDYWIDULANEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI LUDZI
Streszczenie: Artykuł jest kontynuacją nowatorskiej koncepcji świadomej organizacji zaprezentowanej
w opracowaniu „Świadoma organizacja jako najwyższy przejaw organizacji odpowiedzialnej społecznie” 581.
Tekst koncentruje się na teoretycznych i praktycznych aspektach tworzenia takiej organizacji, ale z perspektywy
jednostkowej. Pokazuje też inne spojrzenie na budowę tego typu organizacji z perspektywy właściciela
(menadżera). Holistyczne ujęcie przedstawione w opracowaniu wynika nie tylko z interdyscyplinarnego
charakteru artykułu (zarządzanie, filozofia, psychologia, socjologia), ale przede wszystkim z całościowego ujęcia
rzeczywistości w wymiarze zarówno materialnym, jak i energetycznym (fizyka kwantowa, dynamika równań
nieliniowych).
Słowa klucze: Świadoma organizacja, społeczna odpowiedzialność biznesu, indywidualna odpowiedzialność
duchowa, archetypy ludzkich zachowań, osobisty profil mocy, profil psychologiczno-energetyczny.

Wstęp
Świadoma organizacja jako nowatorska koncepcja zarządzania, ale też konkretny model
biznesowy powoli przenika do świadomości menadżerów i właścicieli rozumiejących,
że dotychczasowe rozwiązania w tej sferze zwyczajnie nie przystają do zmienionej
rzeczywistości. Nie odpowiadają też głęboko ukrytym potrzebom zarówno pracowników,
jak i kierownictwa582.
Jest ona najwyższą manifestacją organizacji odpowiedzialnej społecznie,
gdyż fundamenty jej koncepcji, ale też praktycznego zastosowania, sięgają aż do
indywidulanego poziomu odpowiedzialności duchowej pojedynczych jej uczestników.
W efekcie powstaje określone rozwiązanie organizacyjne w rzeczywistości materialnej.
Świadoma organizacja opiera się na kompletnie nowych założeniach, stanowiących
wyzwanie dla tradycyjnego pojmowania rzeczywistości, a także biznesu. Założenia te dotyczą

Prof. nadzw. dr hab. inż., Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, Lublin, a.zarebska@wspa.pl.
Zob. Zarębska A., Świadoma organizacja jako najwyższy przejaw organizacji odpowiedzialnej społecznie
– założenia, model, implikacje dla praktyki, rozdział z monografii Krzysztofek A., Borcuch A. (red.), Społeczna
odpowiedzialność biznesu. Zagadnienia teoretyczne i praktyczne, Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch,
Kielce 2019, ss. 151-162.
582
Dokładne omówienie ewolucji koncepcji biznesowych i tego, że są one powiązane bezpośrednio z globalnym
poziomem ludzkiej świadomości zob. Zarębska A., Świadoma organizacja jako przejaw organizacji…, op. cit.,
s. 153-154.
580
581
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m.in. energetyczno-materialnej koncepcji wszechświata583, holarchicznej natury
rzeczywistości584, a także prawidłowego rozumienia natury ewolucji ludzkiej świadomości585.
Z moich praktycznych obserwacji wynika, że organizacje te powstają dość spontanicznie
(najczęściej jako manifestacja biznesu osoby o wysokim poziomie świadomości własnej).
Co więcej dalsza ewolucja poziomu świadomości tego typu organizacji (osób w niej
skupionych) zachodzi w wielu przypadkach w formie nieintencjonalnej, ukrytej. W praktyce
oznacza to trudny do zrozumienia, a czasem wręcz niemożliwy do powielenia sposób,
który prowadzi do efektu w postaci istnienia świadomej organizacji. A tymczasem wszystko
sprowadza się do odpowiedzialności indywidulanej poszczególnych uczestników takiej
organizacji.
Kluczowe wydaje się więc zrozumienie procesów i zależności, które decydują o tym,
w jaki sposób – na poziomie niematerialnym – dochodzi do osiągnięcia takiego poziomu
świadomości, który jest wystarczający, by mówić świadomej organizacji. Stanowi to bowiem
z kolei fundament materialnej części takiej organizacji i samego jej funkcjonowania.
W tym kontekście CSR jest manifestacją postawy świadomej płynącej jednak z indywidulanej
(duchowej) odpowiedzialności poszczególnych uczestników organizacji. Gdy ten poziom
zostaje osiągnięty, samo rozwiązania CSR w sferze materialnej jest już „tylko” konsekwencją.
Nie wymaga wtedy skomplikowanego wdrażania i zarządzania. Dzieje się naturalnie
i właściwie. Jest prawdziwe.
1. Globalna ewolucja ludzkiej świadomości, indywidulana odpowiedzialność
duchowa człowieka, a rozwiązania odpowiedzialne społecznie
Poziom świadomości jest bezpośrednio powiązany z systemem wartości człowieka. System ten
warunkuje przejawy tej świadomości w rzeczywistości materialnej586. Warto też zauważyć,
Okazuje się, że prawdziwe przyczyny zjawisk tkwią w pozamaterialnej sferze rzeczywistości,
w tzw. polach energii związanych z określonymi wzorcami energetycznymi (atraktorami). Jest to zgodnie
z hipotezą tzw. pól morficznych Rupperta Sheldrake’a, ale też np. z holograficzną koncepcją funkcjonowania
ludzkiego mózgu Karla Pribrama. Potwierdzają to także prace noblisty Johna Ecclesa odnoszące się do „anteny
odbiorczej” tych wzorców z otoczenia – ludzkiego mózgu. Według niego mózg funkcjonuje jako zestaw odbiorczy
dla wzorców energii znajdujących się w umyśle. Według niego energia umysłu wzbudza reakcje samego mózgu.
Dzieje się tak ponieważ wzorce energii istnieją jako świadomość wyrażona w formie myśli. Zaś wzorce odbierane
przez umysł pochodzą z zewnętrznych pól energii związanych z określonymi wzorcami energetycznymi.
Co więcej sam mózg, a konkretnie sieci neuronowe, również działają jako zestaw wzorców atraktorowych,
a przechowywane wspomnienia funkcjonują jako określone atraktory. Oznacza to, że system jako całość nie
zachowuje się w sposób przypadkowych, choć pojedynczy neuron może zachowywać się przypadkowo. Szersze
rozwiniecie tego wątku wraz z odsyłaczami do stosownej literatury Zob. A. Zarębska, Świadoma organizacja jako
przejaw organizacji…, op. cit., s. 156.
584
Odkrycia fizyki kwantowej jednoznacznie wskazują, że wszystko jest ze sobą powiązane. Wszechświat nie ma
budowy linearnej czy hierarchicznej, ale relacyjną i fraktalną – synachiczną. Prawidłowością jest
samopodobieństwo, czyli powtarzalność pewnych wzorców na każdym poziomie organizacyjnym struktury.
Niezależnie, czy dotyczy ona wymiaru komórka organizmu – człowiek, człowiek – organizacja czy organizacja
– cały system społeczny. Szerzej zob. np. Wilber K. Integralna teoria wszystkiego. Wizja dla biznesu, polityki,
nauki i duchowości, Zysk i S-ka, Warszawa, 2006.
585
Zob. np. Hawkins D.R., Przekraczanie poziomów świadomości, Wydawnictwo Virgo, Warszawa 2012;
Hawkins D.R., Siła czy moc, Wydawnictwo Virgo, Warszawa 2016.
586
Szerzej na temat koncepcji ewolucji świadomości zob. np. „Spiral Dynamics", Graves C.W., The Never Ending
Quest, ECLET Publishing, 2005, Beck D., Covan C.; Beck, Integral Leadership in the Real World, sl. 8,9, 2006,
http://integralleadershipcollaborative.com/fe/16961-integral-leadership-in-the-real-world-don-beck.
(dostęp
17.04.2019); Wilber K., Spektrum świadomości, Jacek Santorski & Co, Warszawa 2009 czy Hawkins D.R., Siła…,
op.cit., 2016.
583
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że każdy kolejny poziom zawiera w sobie i przekracza wszystkie poprzednie poziomy587.
Z energetycznego punktu widzenia oznacza to dostęp do nowych, wyższych pól świadomości,
a z praktycznego punktu widzenia oznacza większą moc sprawczą, nowe możliwości i dalszy
rozwój.
W odniesieniu do systemu pojęciowego człowieka każdy poziom świadomości ma
związek z systemem podstawowych wartości i odwzorowuje zbiorową inteligencję (globalną
świadomość) na konkretnym etapie. Można zestawić to w syntetyczną mapę poziomów
świadomości588.
Należy więc zastanowić się jakie jest przełożenie globalnego poziomu świadomości
(związanego z określonymi wzorcami atraktorowymi 589 kształtującymi systemy wartości
i determinującymi ludzkie zachowania) na indywidulany poziom świadomości człowieka
i na odwrót. Jest to zasadne, tym bardziej, że to pojedynczy ludzie ze swoim indywidualnym
poziomem świadomości (systemem wartości) tworzą organizację.
Z perspektywy globalnej rozwój świadomości to nieustanny proces uwidaczniania
się określonych wzorców (w organizacjach, interakcjach ludzkich, w sytuacjach) po to,
by można je było – na indywidualnym poziomie transformować do energii o wyższych
częstotliwościach. Wtedy możliwe jest – na kolektywnym poziomie powstawanie pól
energoinformacyjnych o wyższych wibracjach, które w konsekwencji przenikają
do świadomości zbiorowej i zaczynają manifestować się w nowych, bardziej świadomych
formach i sposobach zachowań ludzi na poziomie globalnym. W odniesieniu do organizacji
uwidacznia się to w coraz bardziej rozwiniętych modelach CSR590.
Tutaj można dokładnie wskazać zarówno konkretne archetypy ludzkiego
doświadczenia591 (powiązane z określonymi zestawami wzorców energetycznych),
jak i poziom energetyczny, na jakim manifestują się one globalnie (pola destruktywne,
Jest to zgodne z holarchiczną koncepcją rzeczywistości. Zob. Wilber K. Integralna teoria…, Zysk i S-ka,
Warszawa, 2006.
588
Poziomy świadomości pozwalają odbiorcy interpretować zjawiska tylko w zakresie własnego aparatu
pojęciowego i systemu wartości zgodnego z danym poziomem świadomości. Dlatego na niższym poziomie nie
jest możliwe prawidłowe rozumienie percepcji doświadczanej na poziomie wyższym. Zob. autorska koncepcja
mapy poziomów świadomości, Zarębska A., Świadoma organizacja jako przejaw organizacji…, op. cit.,
s. 153-154. Szerokie omówienie poziomów świadomości u człowieka zob. też: Hawkins D.R., Przekraczanie…,
Wydawnictwo Virgo, Warszawa 2012. Koncepcje poziomów świadomości powoli przenikają do świadomości
masowej. Zaczynają być dostrzegane (choć opornie, ponieważ przeczą paradygmatowi newtonowskiemu
właściwemu dla nauki) przez środowisko naukowe (np. Hawkins D., Pribram K., Eccles J.), powoli przenikają
również do biznesu i zarządzania (zob. np. Laloux F., Pracować inaczej, Studio Emka, Warszawa 2014).
589
Pole atraktorowe (zawierający wzorce atraktorowe) to termin wywodzący się z dynamiki nielinearnej, który
oznacza, że w tym, co wydaje się być przypadkowymi lub niepowiązanymi zdarzeniami, istnieje w istocie
niewidzialne, organizujące pole wzorcowe wpływu, które powoduje wystąpienie określonych zjawisk na każdym
poziomie świadomości. Zob. Hawkins D., Oko w oko z Jaźnią, Wydawnictwo Virgo, Warszawa 2014.
590
Szerzej na temat ewolucji koncepcji CSR zob. część pierwsza artykułu: Zarębska A., Świadoma organizacja
jako …2019, ss. 151-162.
591
O sześćdziesięciu czterech kluczowych archetypach ludzkiego doświadczenia związanych z rozwojem
świadomości zarówno indywidulanej, jak i globalnej mówi I-Ching – jeden z najstarszych chińskich tekstów
klasycznych, reprezentujących rdzennie chińską kosmologię i filozofię. Do obszaru nauki wprowadził ją Gustav
Jung. Współcześnie archetypy ludzkich doświadczeń są podstawą holistycznej psychologii, a także rozwoju
duchowego. Zob. np. osobiste profile mocy. Są one pierwoźródłem wszelkich ludzkich systemów wartości,
jak i zachowań. Wydaje się więc, że od tego należałoby zaczynać tworzenie organizacji, jak i działania
nakierowane na zmiany (w kontekście doboru ludzi do organizacji). Zob. np. Wilhelm R., I-Cing. Księga
Przemian, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2011, Jung C.G., Archetypy i nieświadomość zbiorowa,
Wydawnictwo KR, Warszawa 2016 oraz https://architekturaosobowosci.wordpress.com/ (dostęp 29.04.2019).
587
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podwyższone konstruktywne zmienne lub wysokie konstruktywne stałe). Gdy pole danego
wzorca ma postać destruktywną, pochłania energię i powoduje negatywne skutki
w rzeczywistości materialnej osób, które mają z nim kontakt. Gdy ma postać konstruktywną
zmienną powoduje wzrost w rzeczywistości materialnej, choć podlega zakłóceniom ze strony
pól destruktywnych. Zaś gdy pole przekroczy poziom miłości bezwarunkowej – jest stałe i ma
właściwości uzdrawiające i podnosi świadomość wszystkich osób w jego zasięgu.
Doskonale widać to w organizacjach. W tych opartych o niskowibracyjne poziomy pól
energetycznych (np. rywalizację, chciwość, dumę, próżność, nietolerancję, konflikty,
dominację, hierarchię, niedojrzałość, zakłócenia i wiele innych wzorców), aby można było
działać, występuje pochłanianie energii z przestrzeni równoległej. Energia ta pochodzi
najczęściej od „konkurentów”, klientów lub – co jest zjawiskiem najpowszechniejszym
– pracowników, u których pojawiają się symptomy zmęczenia pracą, wypalenia, demotywacji,
a na głębszym poziomie pogorszenie stanu zdrowia fizycznego. Trudno więc mówić tu
o rozwiązaniach odpowiedzialnych społecznie, nawet, jeśli odpowiedniość ta deklarowana jest
w strategii czy misji firmy (i częściowo przejawiana na zewnątrz w określonych działaniach
„pro-…”). Zaś organizacje funkcjonujące w oparciu o pola podwyższone (konstruktywne:
odwaga, neutralność, ochota, akceptacja, rozsądek, miłość, radość, itd.) zmienne mogą rozwijać
się znacznie mniejszym kosztem. Tutaj jednak należy zwrócić uwagę, że pola takie mogą być
zakłócane przez silniejsze pola zewnętrzne o destruktywnym charakterze. Wtedy od poziomu
świadomości pojedynczych osób zależy, czy zakłócenia takie będą miały dla organizacji skutek
trwały, czy jedynie przejściowy. Zaś organizacje funkcjonujących w oparciu o pola wysokie
stałe mają zdolność wyznaczania nowych, zdrowszych trendów w biznesie i ekonomii
globalnej. Nie podlegają one zakłóceniom powodowanych przez wpływy pól destruktywnych
(niskowibracyjnych). Tworzą zasady nowej ekonomii i nowego biznesu.
W praktyce pojedynczy ludzie mają naturalny kontakt z określonymi archetypami
ludzkiego doświadczenia i swoim rozwojem świadomości przyczyniają się do transformowania
tych archetypów do wyższych częstotliwości. W ten sposób – gdy zostaje osiągnięta masa
krytyczna – powstaje zmienione pole energoinformacyjne (pole o podwyższonej
częstotliwości). Z drugiej strony – globalne pola energoinfomracyjne związane z określonymi
archetypami ludzkiego doświadczenia są na tyle silne, że –jeśli człowiek nie potrafi świadomie
zarządzać własnym polem energetycznym bezwiednie dostaje się i pozostaje pod ich wpływem.
Wpływ ten jest wtedy nieuświadomiony, a człowiek reaguje z poziomu podświadomego
(a więc z założenia lękowego czy popędowego).
Jeśli człowiek działa z poziomu lęku (najczęściej nieuświadomionego, spowodowanego
iluzją oddzielenia, działaniem z poziomu ego, a w ujęciu psychologicznym – gdy nie przeszedł
pełnego procesu indywiduacji592) wtedy zasila swoimi zachowaniami, słowami i myślami
– globalne pola w ich niskiej częstotliwości, skutkiem czego utrudnia transformowanie takich
pól do wyższych częstotliwości (należy pamiętać, że w przestrzeni energetycznej – kwantowej
– wszystko jest połączone ze wszystkim).
Proces indywiduacji to proces psychiczny prowadzący do stawania się całością. Ostateczny cel procesu
indywiduacji to jaźń. W analizie psychologicznej C.G. Junga proces indywiduacji odnosi się do duchowej strony
człowieka, w których dusza „pracuje” nad uzyskaniem owej integralności. Zob. Jung C.G., Dynamika
nieświadomości, Wydawnictwo KR, Warszawa 2014 oraz Jung C.G., Psychologia a alchemia, Wydawnictwo KR,
Warszawa 2016.
592
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Proces indywiduacji to proces dążenia do duchowej pełni593. To proces stawania
się całością. Wymaga on zmierzenia się z własnymi wypartymi obszarami nieświadomości
(tzw. Cieniem). To przetransformowanie własnych obszarów lękowych do poziomu, w którym
przestają on zasilać działania człowieka. W odniesieniu do energetycznej strony
rzeczywistości, to przejście do podwyższonych częstotliwości energetycznych w zakresie
archetypów zachowań, z którymi człowiek ma kontakt. Wtedy możliwe staje się wyłonienie
duchowego celu życia. Jest on związany z tym, że człowiek przestaje służyć osobistym
interesom, a zaczyna służyć celowi większemu od siebie. Jest nim działanie dla dobra
wszystkich ludzi. Tego właśnie dotyczy osobista indywidulana duchowa odpowiedzialność
pojedynczego człowieka. Jest to zarówno postawa, jak i związany z nią system wartości.
To one mogą dopiero być podstawą tworzenia organizacji odpowiedzialnej społecznie.
To przede wszystkim:
1. Rozumienie, że wszystko na energetycznym poziomie jest połączone ze wszystkim
(świadomość jak własne słowa, myśli i czyny wpływają na ogólny poziom częstotliwości
energetycznej ogółu) – wyjście z poczucia oddzielenia od reszty.
2. Świadomości z jakimi archetypami ludzkiego doświadczenia człowiek posiada naturalny
kontakt594.
3. Świadomość na jakim poziomie częstotliwości w ramach poszczególnych archetypów
człowiek pozostaje (podejmując określone działania, komunikując się i myśląc).
4. Codzienna uważności konsekwencja w transformowaniu osobistej świadomości
do wyższego poziomu.
Daje to podstawę utrzymywania osobistego pola energetycznego na podwyższonym poziomie.
Osobista indywidulna odpowiedzialność duchowa warunkuje zachowania pojedynczego
człowieka dla dobra ogółu. Dopiero na tej bazie można – na poziomie organizacyjnym
- budować rzeczywiste rozwiązania odpowiedziane społecznie. Wtedy służenie ogółowi
(środowisku, pracownikom, klientom, społeczności) może być faktycznie realizowane,
zarówno na poziomie materialnym (konkretne działania), jak i energetycznym (działanie dla
pożytku ogółu).
2. Rozwój indywidulanej odpowiedzialności duchowej człowieka w świadomej
organizacji (organizacji odpowiedzialnej społecznie)
Z perspektywy indywidualnej rozwój świadomości to szereg ludzkich doświadczeń,
które mogą wydawać się przypadkowe, jednak dzieją się według ściśle ustalonego planu
i porządku. Ich celem jest uwidocznienie określonych indywidualnych wzorców
podświadomych (niskowibracyjnych, opartych o lęk) po to, by mogły one zostać
przetransformowane do wyższego, świadomego poziomu. Wtedy taki wzorzec zaczyna zasilać
wtedy inną częstotliwość globalnego pola energoinformacyjnego i przyczynia się do wzrostu
świadomości globalnej. Ludzie przyciągają się do siebie właśnie po to, by przetransformować
O dążeniu do duchowej pełni mówi się już szeroko w biznesie i zarządzaniu w odniesieniu
do tzw. „turkusowych organizacji”. Zob. np. Jeznach A., Szef, który ma czas. Ewolucja zarządzania – dziennik
budowy turkusowej firmy, Difin, Warszawa 2017, Laloux F., Pracować…, Studio Emka, Warszawa 2014.
594
Można to bez problemu odczytać z przestrzeni energoinformacyjnej. Więcej na ten temat zob. np. Rudd R.,
The Gene Keys. Embracing you higher purpose, Watkins Publishing 2015 oraz w Polsce: Architektura Osobowości
oraz Osobisty Profil Mocy, https://architekturaosobowosci.wordpress.com/osobisty-profil-mocy/ (dostęp
30.04.2019).
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określony wzorzec. Dzieje się tak również w organizacjach. Można to precyzyjnie wskazać,
także w odniesieniu do konkretnych osób i „wzajemnej pracy” jaką wykonują na rzecz rozwoju
globalnej świadomości (i jak wygląda taka praca, jakie są warianty „rozwoju sytuacji”).
W tym kontekście każdy pojedynczy czyn, słowo, myśl wpływają na poziom świadomości
globalnej.
Okazuje się, że każdy człowiek jest skorelowany z konkretnie określonymi
i możliwym do zidentyfikowania archetypami ludzkiego doświadczenia. Korelację
tę można odczytać z indywidualnego pola energoinformacyjnego 595. W praktyce oznacza
to, że w życiu mogą zdarzyć się dokładnie tylko takie sytuacje, które powiązane są z tymi
wzorcami. I nie pojawią się doświadczenia spoza archetypów, z którymi człowiek nie ma
energetycznego związku. Wiedza taka pozwala dostrzec jak w przyszłości może potoczyć
się życie człowieka (jakie ma możliwości i ścieżki wyboru oraz powiązane z tym efekty).
Jest to także bezcenna wiedza co dany człowiek wnosi do organizacji i jakie jakości za tym
stoją (w zależności od tego, na jakim poziomie częstotliwości energetycznej pozostaje
w zakresie archetypów ludzkiego doświadczenia, z którymi ma kontakt).
W odniesieniu do organizacji – poziom świadomości organizacji jest wypadkową
poziomów energetycznych ludzi z nią związanych. Czym bardziej świadoma organizacja się
staje596, tym może ona przejawiać bardziej skuteczne i głębiej zakorzenione rozwiązania
odpowiedzialne społecznie. W tym kontekście mniej istotne jest, jak dane rozwiązanie
CSR wygląda w sferze materialnej (jakie systemy na poziomie organizacyjnym są wdrożone,
by CSR mógł funkcjonować), ale jak głęboko istota duchowej odpowiedniości indywidulanej
zakorzeniona jest w systemach wartości poszczególnych jej uczestników. W odniesieniu do
archetypów ludzkiego doświadczenia oraz ich poziomów energetycznych oznacza to, że czym
wyższy poziom częstotliwości w ramach poszczególnych archetypów ludzkiego doświadczenia
u konkretnej osoby, tym wyższa jest indywidualna odpowiedzialność duchowa.
3. Świadoma organizacja w praktyce
Świadoma organizacja jest połączeniem nowego typu organizacji (w modelu często zbliżonym
do „turkusowej organizacji”597) z ludźmi o wysokim poziomie samoświadomości (wysokiej
indywidualnej odpowiedzialności duchowej), co umożliwia prawidłowe zbieranie informacji
z wnętrza organizacji oraz jej otoczenia i adekwatne reagowanie, zgodnie z zasadami porządku
ukrytego z pożytkiem dla całego otoczenia. Świadoma organizacja dopuszcza i uznaje,

595

Informacje takie zawiera Osobisty Profil Mocy. Zob. https://architekturaosobowosci.wordpress.com/osobistyprofil-mocy/ (dostęp 30.04.2019)
596
W przypadku organizacji odpowiedzianych społecznie ich wypadkowy poziom świadomości (na mapie
poziomów świadomości) oscyluje od poziomu „zielonego” do „złotego”, przy czym świadoma organizacja
to poziom najwyższy, „złoty”. Szczegółowy opis poziomów świadomości w kontekście organizacji zob. Zarębska
A., Świadoma organizacja jako przejaw organizacji…, op.cit., s. 153-154. Szczegółowy opis metod pomiaru
poziomów świadomości zob. np. Hawkins D.R., Przekraczanie…, Wydawnictwo Virgo, Warszawa 2012;
Hawkins D.R., Siła…, Wydawnictwo Virgo, Warszawa 2016.
597
Więcej na ten temat zob. np. Jeznach A., Szef, który…, Difin, Warszawa 2017, Laloux F., Pracować…,
Studio Emka, Warszawa 2014.
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że wszelkie zjawiska pojawiające się wewnątrz i na zewnątrz niej są skutkiem działań
w wymiarze pozamaterialnym (energetycznym)598.
Z praktycznego punktu widzenia świadoma organizacja potrzebuje ludzi o określonym
poziomie samoświadomości opartym na moralności i wewnętrznym systemie wartości
odnoszącym się co najmniej do podwyższonego poziomu energetycznego pól energetycznych
związanych z odpowiadającymi im archetypami ludzkiego doświadczenia599. Jest to podstawą
indywidulanej odpowiedzialności duchowej (rozumianej jako służenie całości, nie osobistym
interesom), na bazie której może dopiero wyrosnąć rzeczywista organizacja odpowiedzialna
społecznie.
Działając zgodnie z holarchiczną naturą rzeczywistości (która zakłada samopowtarzające
się wzorce i struktury rozszerzające się do coraz większych poziomów ogólności) tworzenie
świadomej organizacji to działania, które powinny mieć swój początek w analizie
indywidualnej konfiguracji archetypów i poziomów ich częstotliwości u poszczególnych
uczestników organizacji. Następnie należy zwrócić uwagę, które archetypy korespondują
ze sobą (w praktyce oznacza to, że tacy ludzie będą znacznie bardziej energetycznie od siebie
zależni – a w rzeczywistości duchowej wspólnie będą odpowiedzialni za transformację
określonego wzorca). W końcu zaś istotne jest, na jakich poziomach częstotliwości
w odniesieniu do poszczególnych archetypów zachowań przebywają poszczególni uczestnicy
(i czy mają tego świadomość, czy nie – czy działają z poziomu nieświadomego lęku
czy z poziomu miłości bezwarunkowej). Jeśli bowiem dwie osoby, o komplementarnych
archetypach ludzkiego doświadczenia – z których jedna przebywa na poziomie
niskowibracyjnym, a druga podwyższonym archetypu komplementarnego – będą wspólnie
pracować, u osoby o podwyższonym poziomie nastąpi istotny spadek energii, zaś osoba na
poziomie niskowibracyjnym podniesie swój poziom energii, choć wcale nie oznacza to,
że wejdzie z zakres częstotliwości konstruktywnej. Innymi słowy: osoby o niskim poziomie
energetycznym będą obniżały poziom energetyczny osób z poziomem podwyższonym.
W odniesieniu do całej organizacji spowoduje to obniżenie całościowego poziomu energii,
a więc także spadek skuteczności działania na płaszczyźnie rzeczywistej (wypracowanie mniej
efektywnych rozwiązań, szybsze zmęczenie wzajemną pracą, pojawiające się napięcia, itp.).
MINI PRZYKŁAD PRAKTYCZNY
Andrzej pracuje w firmie X od 10 lat. Jest szefem 8-osobowego zespołu projektowego. Firma liczy łącznie
dwudziestu czterech pracowników. Andrzej postrzegany jest jako osoba z inicjatywą. Niejednokrotnie jego
pomysły skutkowały ciekawymi projektami dla całej firmy. Rok temu do jego zespołu zawitała Monika.
Od początku dała się poznać jako bardzo sumienna i zaangażowana osoba. Jednak od jej pojawiania się coś
zasadniczo zmieniło się w zespole. W jego obrębie dochodziło do wyczuwalnych napięć („coś wisiało
w powietrzu”), choć nie przekładało się to na bezpośrednie konflikty. Jednak ludzie stali się „bardziej nerwowi”.
Deklarowali też pojawiające się zmęczenie pracą. Interesujące jest również to, że inicjatywność Andrzeja również
spadła.
Więcej na temat modelu świadomej organizacji zob. Zarębska A., A Conscious Organisation – Assumptions,
Theoretical Model and Implications for Management Practice, BAZA BazEkon, artykuł po angielsku, wydanie
internetowe, http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171530376.
599
Szczegółową charakterystykę przynależnych konkretnemu człowiekowi archetypów ludzkiego doświadczenia
oraz
adekwatnych
im
poziomów
energetycznych
zawiera
Osobisty
Profil
Mocy.
Zob. https://architekturaosobowosci.wordpress.com/osobisty-profil-mocy/ (dostęp 30.04.2019). Zaś ogólną
charakterystykę wszystkich pól morficznych i archetypów ludzkiego doświadczenia zob. Rudd R., The Gene Keys.
Embracing…, Watkins Publishing 2015.
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Po analizie energetycznej, przeprowadzonej – za zgodą zainteresowanych – dla poszczególnych
uczestników zespołu okazało się, że Andrzej i Monika – w jednym z obszarów swojego Osobistego Profilu Mocy
– posiadają wspólne korelujące ze sobą archetypy ludzkiego doświadczenia. U Andrzeja jest to Pobudzenie –
Inicjatywna – Przebudzenie600, zaś u Moniki Niepokój – Intuicja –Klarowność. Jedocześnie Andrzej reprezentuje
poziom podwyższony (Inicjatywa), zaś Monika poziom niski (Niepokój). Z uwagi na to, że Monika jest osobą
o silniejszej energetyce ogólnej601 niż Andrzej, jej pojawienie się bezpośrednio zakłóciło podwyższony poziom
częstotliwości energetycznej Andrzeja. „Spadł” on do poziomu Pobudzenia, które manifestowało się jako
rozdrażnione, które projektował nieświadomie na pozostałych członków zespołu, a ci czuli się podenerwowani za
każdym razem, gdy pracowali wszyscy wspólnie. Dodatkowo rozdrażnienie to jeszcze podnosiło poziom
niepokoju u Moniki.
Dopiero uświadomienie całej sytuacji w grupie, a następnie praca indywidualna Moniki ze swoimi obszarami
Cienia pozwoliła przywrócić nie tylko dawny stan energetyczny w zespole, ale też dodała nową jakość (wzmocniła
pracę Andrzeja, a grupa deklaruje, że wspólna praca powoduje u nich wzrost sił i nie odczuwają po jej zakończeniu
zmęczenia, ale radość). Sam projekt zabrał około pół roku. Jednocześnie grupa zaczęła (dobrowolnie, z własnej
inicjatywy) spotykać się co tydzień na 2-godzinnych sesjach, podczas których dyskutowano nad „postępami”
w zakresie rozwoju indywidualnego uczestników. Skutkiem ubocznym było również to, że po wykonaniu dla
wszystkich uczestników zespołu indywidulanych profilów psychologiczno-energetycznych oraz osobistych
profilów mocy przyznali oni, że poprawie uległy także inne sfery ich życia (były to u różnych osób m.in.: obszar
relacji – większe rozumienie siebie i partnera, zdrowie – polepszenie witalności na skutek odnalezienia duchowego
celu własnego życia, odblokowanie sfery finansów).
Projekt ten pierwotnie miał być działaniem jednostkowym, jednak ostatecznie stał się przyczynkiem do
szerszych działań nakierowanych na przekształcenie firmy X stosującej CSR w organizację prawdziwie
odpowiedzialną społeczne (świadomą organizację).

4. Zakończenie
Wydaje się, że temat indywidualnej odpowiedzialności duchowej – w kontekście holistycznej
natury rzeczywistości – jest podstawą budowy jakichkolwiek rozwiązań CSR. Tylko wtedy
można z poziomu organizacji prawdziwie służyć otoczeniu, gdy poszczególni jej uczestnicy
reprezentują konstruktywne pola energii.
Sytuacji nie upraszcza fakt, że temat indywidulanej odpowiedzialności duchowej wydaje
się dopiero pojawiać na poziomie globalnej świadomości człowieka i potrzeba czasu,
by przeniknął on do świadomości masowej. Aktualnie jest on raczej w awangardzie niż nurcie
głównym działań, także biznesowych. Współcześnie tzw. „organizacje turkusowe” akcentują
(choć nie wprost) ten temat. Koncepcja organizacji świadomej mówi o nim w sposób
bezpośredni i pogłębiony.
Z drugiej strony – mając na uwadze ewolucję koncepcji zarządzania (w stronę rozwiązań
odpowiedzialnych społecznie) wątek świadomych organizacji i indywidulanej
odpowiedzialności duchowej jej uczestników wydaje się być naturalnym, kolejnym etapem
rozwoju organizacji. Pozostaje więc kwestia czasu, gdy stanie się on powszechny i stanowiący
normę, nie wyjątek w zakresie nowych rozwiązań biznesowych opartych nie o rywalizację,
ale o współpracę. To całkowita rewolucja w pojmowaniu ekonomii, biznesu, zarządzania.
Ale też wydaje się kierunek działań w zakresie CSR.

Trzy części archetypu odnoszą się do trzech różnych poziomów energetycznych: część pierwsza to poziom
niskowibracyjny (destruktywny – powoduje odpływ energii), część druga – poziom podwyższony konstruktywny
zmienny, część trzecia – poziom wysoki stały konstruktywny.
601
Szczegółowe informacje na ten temat zawiera indywidulany profil psychologiczno-energetyczny.
Zob. Architektura Osobowości, https://architekturaosobowosci.wordpress.com/about/ (dostęp 29.04.2019)
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Zmiany jakie współcześnie zachodzą w świadomości ludzi stawiają pod znakiem
zapytania tradycyjne modele zarządzania oparte o wyniki, system premiowania, indywidualne
dążenie do doskonałości i wiele innych mechanizmów napędowych współczesnych organizacji.
Gdzie żeby ktoś wygrał, ktoś inny musi przegrać. Otwierają jednocześnie perspektywę
dla zupełnie innego spojrzenia na biznes: jako przyjazne wszystkim środowisko współpracy,
w którym każdy wspiera pozostałych. Gdzie organizacja jest tworem dążącym do harmonii
w relacjach z otoczeniem. To wydaje się być prawdziwą odpowiedzialnością społeczną.
Założenia te co prawda są już znane w teorii i praktyce zarządzania, ale żeby skutecznie
i rzeczywiście wdrożyć je do organizacji potrzeba zintegrować je na poziomie pojedynczego
człowieka w organizacji (jego nieświadomych wzorców i warunkowanych nimi postaw,
wartości, zachowań). Dotyczy to nie tylko liderów, ale pozostałych uczestników organizacji.
Żeby taka zmiana miała charakter trwały, potrzebna jest także zmiana samej organizacji
na poziomie strukturalno-systemowym. I silna kultura organizacyjna, by zmianę tę zachować.
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CONSCIOUS ORGANIZATION AS THE HIGHEST MANIFESTATION
OF A SOCIALLY RESPONSIBLE ORGANIZATION – THE LEVEL
OF INDIVIDUAL RESPONSIBILITY
Summary: The article is the follow-up of an innovative approach to the social responsibility presented
in the first part of this monography (“Conscious organization as the highest manifestation of a socially
responsible organization – assumptions, model, implications for practical use”). It focuses on theoretical
and practical aspects of creating such organization, but seen from an individual perspective. It also
presents the owner’s perspective on building such organization. The holistic approach presented in the
study results not only from the interdisciplinary nature of the article (management, philosophy,
psychology, sociology), but above all from the comprehensive approach to reality in both material and
energetic dimensions (quantum physics, dynamics of nonlinear equations).
Keywords: Conscious organization, corporate social responsibility, individual spiritual responsibility,
human behavior archetypes, personal power profile, psycho-energetic profile.
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