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Udział w monografii punktowanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których
zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz.U. 2016, poz. 2154).

W oparciu o dokument: Ewaluacja jakości działalności naukowej – przewodnik, Konstytucja dla Nauki, Ustawa
2.0, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2018 (Zespół MNiSW w składzie: Aleksander
Dańda, Bogdan Szkup, Bartłomiej Banaszak, Miłosz Rojek, Przemysław Wewiór). „Za rozdział w każdej innej
monografii naukowej opublikowanej w wydawnictwie niezamieszczonym w wykazie ministerialnym przyznaje
się 5 punktów”.
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WSTĘP
Obecnie coraz większy nacisk kładzie się na interdyscyplinarność w nauce, która stanowi połączenie różnych dyscyplin w celu rozwiązania konkretnego problemu badawczego.
Przykładem interdyscyplinarności jest połączenie ekonomii ze zdrowiem, efektem czego jest
dziedzina ekonomii zajmująca się gospodarowaniem zasobami w systemie opieki zdrowotnej.
W nauce efektem finalnym jest cel. Zatem nie możemy skupiać się na rywalizacji polegającej na tym, że propagatorzy jednej dyscypliny będą wykazywać, że jest ona lepsza od pozostałych, lecz powinniśmy współpracować dla wspólnego dobra. Tak się powoli staje. Realizowanych jest coraz więcej badań interdyscyplinarnych efektem czego są wspólne konferencje
czy publikacje, zaś niniejsza monografia jest przykładem.
Publikacja pt. Interdyscyplinarne aspekty nauk społecznych. Zarzadzanie-ekonomiazdrowie stanowi istotny wkład w toczącą się dyskusję na temat problemów współczesnego
świata. Rozdziały prezentują wyniki badań prowadzonych przez pracowników i studentów
wielu ośrodków naukowych w kraju (dotyczących m.in. wpływu COVID-19 na rynki finansowe; cukrzycy jako epidemii XXI wieku; dostępności miasta dla osób z niepełnosprawnościami; stosunku konsumentów wobec polityki CSR czy działań inwestycyjnych w rolnictwie).
Mamy 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.
Mgr Dariusz Nosorowski
dr Artur Borcuch
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Aleksander Garstka1
CZY POKONUJĄC COVID-19 UCIEKNIEMY PRZED KRYZYSEM?
ANALIZA WPŁYWU PANDEMII COVID-19 NA RYNKI FINANSOWE
Streszczenie: Celem artykułu jest zbadanie wpływu pandemii Covid-19 na światowe parkiety giełdowe. Praca
została podzielona na trzy części: 1. Przybliżenie skutków pandemii; 2. Zbadanie czy DJI ma wpływ na inne
parkiety giełdowe podczas bessy wywołanej pandemią; 3. Zbadanie czy światowe parkiety giełdowe zachowują
pewną autonomiczność w trakcie trwania bessy w zależności od indywidualnego rozwoju pandemii. Artykuł porównuje wykresy w różnych zakresach czasowych oraz zestawia liczbę potwierdzonych przypadków zarażenia
wirusem na milion mieszkańców ze spadkami na giełdach.
Słowa kluczowe: COVID-19, pandemia, giełda, korelacja.

Wstęp
Epidemia COVID-19 rozpoczęła się w listopadzie 2019 w mieście Wuhan, w prowincji Hubei
w środkowych Chinach. 11 Marca 2020 Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała ją za
pandemię. Zmianom uległo dotychczasowe życie społeczne i gospodarka. Dla ochrony życia
ludzkiego rządy poszczególnych krajów zastosowały odpowiednie restrykcje. Wprowadzono
obowiązek kwarantanny, zamknięto między innymi parki, sklepy, restauracje, hotele, szkoły
oraz instytucje kultury i sportu. Odwołane zostały wszelkie wydarzenia publiczne i rozpoczęto
program kształcenia na odległość. Pracę w biurach zastąpiono pracą online. Obowiązujące obostrzenia spowodowały spadek wydatków konsumpcyjnych, co znacząco dotknęło przede
wszystkim branże rozrywkowe, turystyczne i transportowe. Ograniczona działalność gospodarcza generuje niższe dochody podatkowe, przez co z dnia na dzień zwiększa się deficyt fiskalny
i zadłużenie publiczne2. Na świecie mówi się o tym, że konsekwencje samej zapaści gospodarczej mogą okazać się dla ludzi poważniejsze od samej pandemii. Od lutego i marca obserwujemy znaczący zastój na rynku nieruchomości. Część firm została zmuszona do zawieszenia
działalności, w efekcie czego są niewypłacalne i plajtują, to zaś przekłada się na utratę miejsc
pracy i wzrost bezrobocia. Wszystkie te wydarzenia znajdują swoje odzwierciedlenie na parkietach giełdowych. Co prawda straty na amerykańskiej giełdzie nie są na tyle duże, by zacząć
oficjalnie mówić o kryzysie finansowym pokroju kryzysów z 2000 lub 2008 roku, niemniej
jednak jesteśmy najprawdopodobniej w jego przededniu. Sytuacja jest o tyle bardziej skomplikowana dla analityków, że przez ostatnie kilkadziesiąt lat, wielkie bessy wynikały głównie z
nietrafnych inwestycji i ekspansywnej polityki pieniężnej. Tym razem mamy jednak do czynienia z całkowicie innym katalizatorem recesji, a więc hipotetycznie innym zachowaniem
giełd. Powodem zamykania firm nie jest ich nierentowność, lecz wprowadzone przez rządy
państw obostrzenia w ich funkcjonowaniu. Czy i w tym przypadku cały świat będzie podążał
za Stanami Zjednoczonymi, jak działo się to podczas poprzednich kryzysów? A może giełdom
uda się obrać własny kierunek, gdy uporają się z pandemią? Na te pytania spróbuje udzielić
odpowiedzi, posiłkując się analizą techniczną oraz zestawieniem danych pochodzących z
www.wordometers.com.
Dlaczego giełdy podążają za DJI?
1

Aleksander Garstka, student Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej.
A. Sieronia, Czy pandemia covid-19 spowoduje zapaść globalnej gospodarki? https://uni.wroc.pl/czy-pandemiacovid-19-spowoduje-zapasc-globalnej-gospodarki/, (01.04.2020).
2
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Wykres 1. Zestawienie CAC 40, DAX i DJI

Źródło: opracowanie własne przy użyciu platformy tradingview.com

Wykres 1 przedstawia dwa kryzysy gospodarcze. Pierwszy, trwający 3 lata kryzys z 2000 roku,
w którym niemiecki DAX i francuski CAC40 odnotowują spadki i dotykają dna w tym samym
czasie co DJI. W przypadku kryzysu z 2008 sytuacja jest analogiczna.
Współczesna gospodarka światowa jest gospodarką o bardzo ścisłych powiązaniach pomiędzy poszczególnymi krajami, wahania koniunkturalne jednego kraju wpływają na inne
kraje. Globalizacja doprowadziła do bardzo dużej otwartości gospodarek, co powoduje przenoszenie się pomiędzy nimi wszelkich zjawisk ekonomicznych zarówno tych pozytywnych, jak i
tych negatywnych3. Dlatego też europejskie parkiety giełdowe wpływają np. na polski WIG, a
amerykańska giełda, której kapitalizacja wynosi około 50% globalnej kapitalizacji rynkowej,
na cały świat.
Wpływ pandemii covid-19 na rynki finansowe
W części tej zbadany zostanie faktyczny wpływ epidemii na indeksy giełdowe. Na początku
przeanalizowana zostanie sytuacja w Chinach, gdyż to tam wirus pojawił się jako pierwszy.
Następnie wykażę, kiedy spadki zaczęły pojawiać się w Stanach Zjednoczonych i w innych
państwach.

M. Adamczyk, Współczesny kryzys finansowy – przyczyny i konsekwencje dla gospodarki światowej, „Wyzwania
Gospodarki Globalnej” 2012, nr 31, s. 14.
3
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Wykres 2. Wpływ kwarantanny na SSECOMP

Źródło: opracowanie własne przy użyciu platformy www.investing.com

Wykres 2 przedstawia chiński indeks SSECOMP, który przez dłuższy czas utrzymywał
się w trendzie bocznym. Notowania spadają o 13% dopiero po ogłoszeniu kwarantanny w mieście Wuhan, co miało miejsce 23 stycznia, mimo że pierwsze podejrzenia epidemii pojawiły
się w Chinach już końcem grudnia 2019 roku. Obserwujemy więc, że dopiero faktyczny ruch
ze strony Państwa wywołuje panikę wśród chińskich inwestorów.
Wykres 3. Wpływ pandemii na DJI

Źródło: opracowanie własne przy użyciu platformy www.investing.com

Na wykresie 3 widzimy, że indeks DJI nie powielił spadków SSECOMP. Wszedł on
jednak w trend boczny, oznaczający niepewność na rynku. Wykres zaczyna spadać dopiero 21
lutego, czyli w dniu, gdy jeszcze tzw. do niedawna „epidemia”, a teraz już „pandemia”, zaczęła
błyskawicznie rozprzestrzeniać się we Włoszech.
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Wykres 4. Zestawienie FTSE MIB, BOVESPA i DJI

Źródło: opracowanie własne przy użyciu platformy www.investing.com

Gdy zestawimy DJI i włoskie FTSE MIB (Wykres 4), zobaczymy, że spadki na obu
indeksach zaczęły się w tym samym momencie. Podobnie wygląda sytuacja na Brazylijskim
BOVESPA, choć w Ameryce Południowej COVID-19 pojawił się najpóźniej. Wykres 3, 4
wskazują na to, że to sytuacja we Włoszech spowodowała spadki na całym świecie. Z pewnością należy jednak wykluczyć, że włoska giełda, lub wszystkie giełdy europejskie przejęłyby
rolę, jaką zazwyczaj pełni DJI i zaraziłyby go. To dlatego, że dysponują one stosunkowo małym
kapitałem w porównaniu do Stanów Zjednoczonych, dodatkowo, osłabienie Unii Europejskiej
wielokrotnie wpływało pozytywnie na DJI i pewnie podobnie byłoby i w tym przypadku, gdyby
nie fakt, że COVID-19 zaczął wywoływać panikę na skalę globalną i w pełni dotyczył już Stanów Zjednoczonych.
Wpływ otwarcia sesji DJI na FTSE MIB
Obserwujemy, że 21 lutego, tj. w dzień wybuchu pandemii we Włoszech indeks FTSE MIB
otworzył się ze znaczną luką bessy. Nie mogło to być spowodowane spadkami w USA, gdyż
o tej godzinie amerykańska giełda była jeszcze zamknięta. Powodem spadków były więc oczywiście, pochodzące sprzed kilku godzin, pierwsze doniesienia o zarażonych w Lombardii4.

4

RSI
NEWS,
(21.02.2020).

https://www.rsi.ch/news/mondo/Virus-primo-contagio-in-Lombardia-12763278.html,

8

INTERDYSCYPLINARNE ASKEPTY NAUK SPOŁECZNYCH. ZARZĄDZANIE-EKONOMIA-URBANISTYKA-ZDROWIE

Wykres 5. Luka bessy na FTSE MIB

Źródło: opracowanie własne w oparciu o www.trading.com
Wykres 6. Luka bessy na DJI i jej wpływ na FTSE MIB

Źródło: opracowanie własne przy użyciu platformy www.investing.com

Amerykańska giełda otwiera się o godzinie 09:30 (UTC -4), jest to odpowiednik godziny 15:30 we Włoszech. O tej godzinie w Stanach Zjednoczonych również otwarto giełdę z
luką bessy, co na FTSSE MIB 5 minut później spowodowało serie wyróżniających się od wcześniejszych, niedźwiedzich świeczek, które przebiły linie trendu wzrostowego i opuściły kanał
wzrostowy. Widoczny jest zatem ewidentny wpływ otwarcia parkietu w USA na Włochy.
Wykres 5 i 6 ukazują zatem, że włoska giełda reaguje zarówno na swoją własną sytuację
w kraju, jak i na spadki DJI. A jak wygląda to w szerszej skali?
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Wykres 7. FTSE MIB i DJI na szerszym zakresie czasowym

Źródło: opracowanie własne w oparciu o www.investing.com

Jak widzimy w punkcie 1 (Wykres 7) obie giełdy znajdują wsparcie w podobnych miejscach, jednak, o ile DJI wchodzi na chwilę w kanał wzrostowy, to FTSE MIB zdecydowanie
nie ma wystarczająco byków, by objąć podobny kierunek i formuje kanał boczny. W punkcie
2 oba indeksy w podobnym czasie ustanawiają swoje dna, ale tak jak w przypadku punktu 1,
następujące w punkcie 2 odbicie okazuje się być znacznie słabsze na włoskim parkiecie.
W punkcie 3 na obu indeksach można zaobserwować próbę uformowania flagi byka, która zakańcza się wyjściem dołem.
Zsumowanie wszystkich danych ukazuje pewną korelację między indeksami. Jednak
ewidentnie po stronie włoskiej jest mniej entuzjazmu i nadziei, co przejawiło się w słabszych
odbiciach FTSE MIB. Czy ta różnica w emocjach może wynikać z tego, że włoscy inwestorzy
postrzegali pandemię pesymistyczniej w swoim kraju od tego, jak postrzegali ją w USA inwestorzy amerykańscy? Jest to wielce prawdopodobne. W Stanach Zjednoczonych jeszcze dłużej
bagatelizowano zagrożenie związane z wirusem, a pierwszy duży skok zarażonych wydarzył
się tam znacznie później. Dla upewnienia przyrównajmy inne państwa i sprawdźmy, czy istnieje zależność między faktycznym rozwojem pandemii, tj. ilość przypadków zarażonych na
milion mieszkańców w danym państwie, i stratami na jego giełdach.
Zależność między stopniem rozwoju pandemii a sytuacją ekonomiczną w poszczególnych
krajach5
Do sprawdzenia tej zależności wybrałem 28 krajów, które według statystyk z wordometers.com
miały największą liczbę potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem. Następnie zestawiłem liczbę zarażonych na milion mieszkańców ze spadkami na najważniejszych indeksach dla
wybranych państw. Na koniec posortowałem państwa względem liczby przypadków od najmniejszej do największej i podzieliłem tabelę na 4 bloki, dla każdego obliczając osobno średnią
5

Dane ze strony internetowej wordometers.com na 03.04.2020.
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arytmetyczną z zakażonych na milion mieszkańców oraz strat na indeksach. Zastosowanie podziału na bloki ma zmniejszyć wpływ anomalii, takich jak Szwajcaria czy Brazylia, na końcową
statystykę.
Tabela 1. Zestawienie państw względem ilości zarażonych
BLOK A
Państwo
Rosja

BLOK C
Zarażeni/1m
28

Spadki giełdy
MOEX -16.32

Dania

649

OMXC25 -17.18

Brazylia

43

BOVESPA -39,52

USA

837

DJI -27,97

Chiny

57

SSEC -7,40

Izrael

858

TA 35 -25,97

Polska

89

WIG20 -28,72

Irlandia

865

ISEQ -33.14

Ekwador

191

**BVQA -0,47

Niderlandy

918

AEX -24,62

Chile

195

IGPA -19,85

Portugalia

970

PSI 20 -26,28

Australia

214

ASX 200 -28,76

Francja

986

CAC 40 -31,41

Turcja

248

BIST 100 -25,11

Norwegia

991

OBX -21,32

Kanada

328

TSX -27,51

Niemcy

1088

DAX -30,36

Korea poł.

198

KOSPI 50 -22,19

Austria

1280

ATX -38,18

Czechy

391

PX -29,41

Belgia

1447

BEL 20 -31,40

UK

562

FTSE 100 -26,64

Włochy

1982

FTSE MIB -35,04

Szwecja

607

OMXS30 -25,24

Szwajcaria

2265

SMI -17,06

Iran

633

*TEDPIX +6,81

Hiszpania

2549

IBEX 35 -34,22

BLOK B

BLOK D
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze strony www.worldometers.info
Tabela 2. Zestawienie średnich - wyniki
Blok
Średnia zarażonych/1m
Średnia spadków giełd
Blok A
116
-20,1
Blok B
243
-23,27
Blok C
869
-26,6
Blok D
1657
-29,65
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze strony www.worldometers.info

Możemy więc zaobserwować, że istnieje ewidentna zależność pomiędzy ilością zarażonych a spadkami na giełdach. Im liczba zarażonych na milion mieszkańców jest większa, tym
większe spadki odnotowują parkiety.
Wnioski
Biorąc pod uwagę zachowanie giełdy włoskiej po otwarciu giełdy w USA, oraz ogólny
kierunek, którym podążają światowe giełdy, kopiując miejsca spadków i odbić od DJI,
widzimy, że zależność z poprzednich kryzysów występuje i w tym przypadku. Recesja w USA,
gdzie rozwój pandemii rokuje najgorzej, będzie w pewnym stopniu ciążyć na pozostałych
indeksach. Mimo to Chiny, które na obecną chwilę dość sprawnie poradziły sobie z wirusem,
11
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odnotowały straty znacznie niższe od USA. I choć SSE jest znacznie bardziej autonomiczny od
pozostałych światowych parkietów i w kontekście Tabeli 1 stanowi anomalie, to w przypadku
pozostałych krajów również wykazano dużą zależność spadków od rozwoju pandemii. To
oznacza, że jeżeli poszczególne kraje poradzą sobie z nią wcześniej, to na ich indeksach
odnotowane spadki będą mniejsze.
Bibliografia:
1. https://www.cityam.com/global-financial-crisis-10-years-timeline-global-events/
2. https://www.rsi.ch/news/mondo/Virus-primo-contagio-in-Lombardia-12763278.html
3. https://www.nbportal.pl/wiedza/prezentacje/nowe-prezentacje/cykl-koniunkturalny
4. https://www.worldometers.info/coronavirus/
5. https://www.bbc.com/news/business-51903195
6. https://www.investing.com/
7. https://pl.tradingview.com/
8. https://tradingeconomics.com/stocks
9. https://uni.wroc.pl/czy-pandemia-covid-19-spowoduje-zapasc-globalnej-gospodarki/

WILL WE OVERCOME THE CRISIS IF WE OVERCOME COVID-19? ANALYSIS OF THE
INFLUENCE OF COVID-19 ON FINANCIAL MARKERTS
Summary: The main purpose of this article, is to analyze the impact of Covid-19 on global stock markets. The work has been divided into three segments: 1.Describing the consequences of Covid19 2.
Investigating whether DJI has an impact on other stocks during the current pandemic downturn. 3. Investigating whether global stock exchanges retain some autonomy during the bear market in relation to
the individual development of the virus in each country. This article compares the charts in different
time ranges and the number of confirmed cases of the virus infection per million inhabitants with the
market declines.
Keywords: COVID-19, pandemic, stock exchange, correlation.
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Magdalena Kóska-Wolny6
ZALEŻNOŚCI MIĘDZY CZYNNIKAMI WEWNĘTRZNYMI
A WYMIARAMI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORGANIZACYJNEJ
W SEKTORZE PUBLICZNYM
Streszczenie: Niniejszy artykuł podejmuje problematykę przedsiębiorczości organizacyjnej w wybranym sektorze
usług publicznych – branży wodociągowo-kanalizacyjnej w Polsce. Celem artykułu jest próba zbadania,
czy a jeżeli tak, to jak silne są zależności pomiędzy czynnikami wewnętrznymi (stylem przywództwa, strukturą
organizacyjną, kulturą organizacyjną i zasobami) a wymiarami przedsiębiorczości organizacyjnej (innowacyjnością, podejmowaniem ryzyka, proaktywnością) w sektorze publicznym? Zasadniczym punktem wyjścia na zadane
w artykule pytanie jest autorski, konceptualny model przedsiębiorczości publicznej. Aby zweryfikować model
opracowano narzędzie badawcze-kwestionariusz, którego pytania/stwierdzenia zostały dostosowane do specyfiki
wybranego obszaru usług publicznych – branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Przeprowadzone badania pokazują
dużą złożoność związków czynników wewnętrznych z wymiarami przedsiębiorczości publicznej badanych podmiotów.
Słowa kluczowe: Przedsiębiorczość organizacyjna w sektorze publicznym, branża wodociągowo-kanalizacyjna

Wstęp
Działając w nieprzyjaznym i dynamicznym otoczeniu, organizacje poszukują efektywnego
i skutecznego sposobu postępowania, który umożliwi im osiągnięcie sukcesu na coraz bardziej
konkurencyjnym rynku. Organizacja musi adaptować się do zmian w otoczeniu, ale również
aktywnie na nie oddziaływać oraz godzić nierzadko sprzeczne interesy reprezentowane przez
jej różnych interesariuszy7. Zapewnienie ciągłości biznesowej w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa wymaga zatem przyjęcia odpowiedniej strategii i metod zarządzania, które pozwolą na
zminimalizowanie ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej oraz umożliwią osiąganie założonych wyników.
Przedsiębiorczy sposób działania oraz myślenia w kategoriach wyszukiwania szans, zaangażowania, podejmowania decyzji i działań potrzebnych do wykorzystania nadarzających się
sposobności8, bez względu na posiadane czy kontrolowane zasoby 9, stanowią o powodzeniu
współczesnej organizacji. Przedsiębiorczość nie jest sferą działania ideowego10, lecz uniwersalną koncepcją dedykowaną organizacjom, niezależnie od ich celów, rozmiarów, wieku czy
lokalizacji – a więc bez względu na to, czy działają w sektorze prywatnym, non profit, czy

Dr Magdalena Kóska-Wolny uzyskała stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, Adiunkt w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.
7
Przywództwo a konkurencyjność organizacji przedsiębiorczych. Red. T. Kraśnicka. Wydawnictwo Akademii
Naukowej w Katowicach, Katowice 2010, s. 8.
8
R.D. Ireland, D.F. Kuratko, M.H. Morris: A Health Audit for Corporate Entrepreneurship: Innovation at All
Levels: Part I., „Journal of Business Strategy” 2006, Vol. 27, No. 1, s. 10.
9
J.A. Timmons: New Venture Creation. Entrepreneurship for the 21 st Century (5th edition). Irwin/McGraw-Hill,
Boston 1999, s. 321.
10
M. Strużycki: Przedsiębiorstwo a rynek. PWE, Warszawa 1992, s. 45.
6
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publicznym11. W literaturze przedmiotu ponadto podkreśla się istnienie silnej relacji przyczynowo-skutkowej między przedsiębiorczym zachowaniem a osiągniętymi przez organizację wynikami12.
Współczesne organizacje sektora publicznego funkcjonują w otoczeniu wrogim, dynamicznym i burzliwym, stanowiącym wyzwanie dla zarządzających do poszukiwania nowych
rozwiązań i wdrażania zmian w ich funkcjonowaniu. Opracowanie nowych zasad działania,
tworzenie nowych organizacji, kreatywne zarządzanie zasobami publicznymi, dostosowanie
rozwiązań wykorzystywanych w sektorze prywatnym do specyfiki organizacji publicznych13,
to tylko kilka z najistotniejszych zadań, z którymi muszą zmierzyć się menadżerowie sektora
publicznego. Przedsiębiorczość organizacyjna może zatem okazać się kluczowym „narzędziem” zwiększenia efektywności i skuteczności sektora publicznego, umożliwiającym podjęcie wyzwań, jakie przed nim stoją.
Uwarunkowania wewnętrzne organizacji
Organizacja to wyodrębnione z otoczenia, wewnętrznie uporządkowane ze sobą zbiory elementów, które przesądzają o jej strukturze organizacyjnej, dzięki której funkcjonują jako spójna
całość, czyli system. Tworzą ją i rozwijają ludzie, zapewniając osiągnięcie założonych celów,
zadań i funkcji14. Organizacja staje się zatem przestrzenią, w ramach której dokonują się procesy integrowania ludzi wokół zadań i problemów do rozwiązania. Stąd też wynika potrzeba
łączenia różnych treści pracy, komponowania zadań w procesy oraz tworzenia struktury organizacyjnej według tychże procesów, a nie według ośrodków władzy lub specjalizacji funkcjonalnej15.
W niniejszym artykule przyjęto następujące uwarunkowania wewnętrzne jako szczególnie ważne dla rozwoju przedsiębiorczości: styl przywództwa, strukturę organizacyjną, kulturę
organizacyjną oraz posiadane przez organizację zasoby. Ich wybór inspirowany był istotnością
tych czynników wewnętrznych w rozwoju i osiąganiu celów organizacyjnych i przedsiębiorczych przez podmioty sektora publicznego.
Rozwój skutecznego przywództwa odgrywa kluczową rolę nie tylko w rozwoju przedsiębiorstw komercyjnych, ale także w organizacjach publicznych stanowi ważny czynnik, wpły-

11

Entrepreneurship. Concept, Theory and Perspective. Red. A. Cuervo, D. Ribeiro, S. Roig. Springer, BerlinHeidelberg 2007, s. 4.
12
S.A. Zahra, J.G. Covin: Contextual influences on the corporate entrepreneurship-performance relationship:
A longitudinal analysis. „Journal of Business Venturing” 1995,Vol. 10, No. 1, s. 43–58.
12
G.T. Lumpkin, G.G. Dess: Clarifying the Entrepreneurial Orientation Construct and Linking it to Performance.
„Academy of Management Review” 1996, Vol. 21, No. 1, s. 135–172.
13
P.G. Klein, J.T. Mahoney, A.M. McGahan, C. N. Pitelis: Toward a Theory of Public Entrepreneurship. „European Management Review” 2010, Vol. 7, Issue 1, s. 7.
14
A.K. Koźmiński: Organizacja W: Zarządzanie. Teoria i praktyka. Red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, wyd.
V. Warszawa 2002, s. 30–31.
15
Cz. Sikorski: Ludzie nowej organizacji. Wzory kultury organizacyjnej wysokiej tolerancji niepewności.
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź 1998, s. 23.
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wający na zdolność tych instytucji do wprowadzania zmian, zgodnie z nurtem Nowego Zarządzania Publicznego16, określanego również mianem menedżerskiego zarządzania publicznego17. Współcześni przywódcy organizacji publicznych stają przed wyzwaniem godzenia wartości typowych dla sektora publicznego, takich jak altruizm czy wysoki etos, z menedżerskim
podejściem18, które wymusza zwiększenie zakresu ich uprawnień zarządczych. Decyzje menedżerów w sektorze publicznym podejmowane są nie tylko pod wpływem zewnętrznych uwarunkowań, ale również kształtowane są przez motywy, którymi się indywidualnie kierują19.
Czynnikami, które w sposób istotny wpływają na styl przywództwa w sektorze publicznym są między innymi: autonomia, specjalizacja i profesjonalizm pracowników20, stosowana
filozofia wynagradzania, niezależność polityczna, orientacja strategiczna21 oraz partycypacja
podejmowania decyzji, która ma wpływ na rozwój organizacji w zakresie realizacji innowacyjnych pomysłów i działań oraz podejmowania ryzyka22.
Natura przywództwa w organizacjach publicznych jest skomplikowana ze względu na
podwójną odpowiedzialność przywódców, ponoszoną zarówno w sferze politycznej, jak i administracyjnej. Z jednej strony oczekuje się bowiem, iż przywódcy będą propagować innowacyjne i kreatywne rozwiązania złożonych problemów, z drugiej zaś, pełnienie tej funkcji podlega ocenie dokonywanej przez pryzmat politycznych rozgrywek, co może doprowadzić do
potępienia za działanie, jak i jego brak23. Podnoszenie zatem efektywności funkcjonowania instytucji publicznych zgodnie z Nowym Zarządzaniem Publicznym powinno uwzględniać
zwiększenie uprawnień menedżerów do definiowania sposobów realizacji zadań24 oraz wspierać zmianę stylu zarządzania na taki, który wspiera inicjatywę pracowników.
Współcześnie wdrażanie koncepcji New Public Management i jej wymagania odnośnie
do efektywności organizacji wpłynęły na adaptację metod i technik przywództwa biznesowego
do zarządzania publicznego. Charakterystyczną cechą zarządzania podmiotami sektora publicznego jest wysoki stopień formalizacji i biurokratyzacji, nieelastyczna struktura organizacyjna
oraz wyraźna hierarchia władzy formalnej z rozbudowaną kontrolą, realizowaną przez różne
ośrodki25. Otoczenie sektora publicznego wymusza jednak na organizacjach tego sektora większą elastyczność oraz wrażliwość na zmiany.
Istotnym narzędziem kształtowania zachowań pracowników każdej organizacji, także
sektora publicznego, propagując postawy umożliwiające osiąganie celów, integrując pracowników wokół misji oraz kształtując wizerunek organizacji jest również kultura organizacyjna.
J. Wallis, L. McLoughlin: A diagnosis of leadership effectiveness in the Irish public sector. „Public Management
Review” 2007, No. 9(3), s. 327–351.
17
B. Ziębicki: Efektywność organizacyjna podmiotów sektora publicznego. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014, s. 143.
18
N. Goodwin: Leadership in Healthcare. A European Perspective. Routlege, Taylor&Francis Group, LondonNew York 2006, s. 40.
19
A. Frączkiewicz-Wronka, A. Austen: Wyzwania nowego zarządzania publicznego dla menedżerów w ochronie
zdrowia. Wyniki badań empirycznych. „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2011, nr 2(79), s. 12.
20
J.N. Malik, R.B. Mahmood: Facilitating Corporate Entrepreneurship in Public Sector Higher Education Institutions: A Conceptual Model. „Issues in Social and Environmental Accounting” 2012, Vol. 6, No. 1/2 June, s. 38.
21
G. Głód: Uwarunkowania i pomiar przedsiębiorczości publicznej w jednostkach ochrony zdrowia. Difin, Warszawa 2016, 53.
22
J.N. Malik, R. B. Mahmood: Facilitating Corporate Entrepreneurship…, op. cit. s. 38.
23
A. Austen: Efektywność przywództwa w organizacji publicznej. „Organizacja i Zarządzanie” 2010, nr 4(12),
s. 29.
24
M. Zawicki: Nowe zarządzanie publiczne. PWE, Warszawa 2011, s. 69.
25
B. Ziębicki: Efektywność organizacyjna podmiotów…, op. cit., s. 121.
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W odniesieniu do administracji publicznej, szerzej ujmowana kultura bywa utożsamiana z pojęciem jakości administracji, obejmując przestrzeganie prawa, dyrektywy etyczne, prakseologiczne, socjologiczne i psychologiczne, racjonalną politykę kadrową (opartą na kryteriach intelektualnych, profesjonalnych i etycznych)26.Kultura organizacyjna w języku zasobów przyjmuje zatem charakter strategiczny. Wspiera kreatywność, innowację, dzielenie się wiedzą, samodoskonalenie, wzajemne zaufanie i docenienie różnorodności27.
Jedną z ciekawszych propozycji typologii kultury organizacji publicznej przedstawił
Roberts. Bipolarna macierz w proponowanej typologii opiera się na skonfrontowaniu ze sobą
produktywności oraz efektywności organizacji publicznej. Produktywność to zdolność osiągania zamierzonych rezultatów, natomiast efektywność oznacza zdolność do wytwarzania rezultatów, przy optymalnym nakładzie zasobów. Przy tak zdefiniowanych wymiarach zidentyfikowane zostały cztery typy kulturowe: twórcza (jej celem jest uczenie się organizacji), adaptacyjna (jej celem są innowacje), dyrektywna (jej celem jest ograniczenie niepewności) oraz reaktywna (jej celem jest reagowanie)28.
Kulturę organizacyjną sektora publicznego powinna cechować elastyczność, innowacyjność, rozwiązywanie problemów i przedsiębiorczość oraz powinna wyznaczać osobowość
i tożsamość organizacji. Wyraża się w zachowaniach i reakcjach pracowników, ich osądach
i postawach oraz sposobie wykonywania zadań, daje poczucie przynależności i modeluje stosunki międzyludzkie29. Kultura organizacyjna może być zatem istotnym czynnikiem kształtującym aktywność przedsiębiorczą w organizacjach tego sektora.
Współcześnie jednym z proponowanych rozwiązań usprawnień funkcjonowania organizacji publicznych, zwłaszcza w warunkach rosnącej dynamiki i złożoności otoczenia, jest wykorzystywanie podejścia zasobowego, czyli skupienie się na wnętrzu organizacji, na jej zasobach i zdolnościach, które pozwolą lepiej odpowiadać na pojawiające się wyzwania30. Literatura przedmiotu wskazuje, iż zasadniczo koncepcja zasobowa w warunkach działania organizacji publicznej nie różni się pod względem głównych założeń od ustaleń odnoszących się do
sektora prywatnego. Podkreśla się jednak, że organizacje publiczne mają możliwość pozyskania zasobów także przy wykorzystaniu środków przymusu, a konkurencja między nimi w większym stopniu koncentruje się na zdobyciu przewagi konkurencyjnej w obszarze efektywnego

A. Piekara: Jakość administracji w Polsce. Zarys współczesnej problematyki. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa 2010, s. 10.
27
K. Zdunczyk, J. Blenknsopp: Do organizational factors support creativity and innovation in Polish firm?
„European Journal of Innovation Management” 2007, Vol. 10, Issue 1, s. 28.
28
N.C. Roberts: Organizational Configurations: Four Approaches to Public Sector Management. W: Advancing
Public Management: New Developments in Theory, Methods and Practice. Red. J.L. Brudney, L.J. O’Toole Jr.,
H.B. Rainey, Georgetown University Press, 2001, s. 217–236.
29
A. Sitko-Lutek: Kultura organizacyjna okresu transformacji. „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”
2005, nr 12, s. 67.
30
K. Szymaniec-Mlicka: Wykorzystanie podejścia zasobowego do poprawy funkcjonowania organizacji publicznych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2015, nr 402, s. 379.
26
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wykorzystania zasobów i w rezultacie pozyskania większej puli ograniczonych środków publicznych31. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż w literaturze zauważyć można rosnące znaczenie teorii zasobowej w obszarze analizy przedsiębiorczości32.
Reasumując, należy podkreślić, że w każdej organizacji, także o charakterze publicznym,
wskazane jest posiadanie umiejętności dostosowania się do zachodzących zmian. Zarządzanie
w nowoczesnej administracji wychodzi daleko poza bierne reagowanie i adaptację. Zakłada
odpowiedzialność za: dążenie do kształtowania środowiska instytucjonalnego, kultury organizacyjnej, planowanie, inicjowanie i przeprowadzanie zmian. Wśród ograniczeń w rozwoju organizacji sektora publicznego możemy wyróżnić niedostateczny profesjonalizm zarządzania,
kulturę organizacji publicznej, dużą liczbę stosowanych procedur, rozbudowaną hierarchię,
przekonanie pracowników, że są zapracowani i słabo opłacani, ograniczoność zasobów, dominację interesariuszy politycznych oraz burzliwe otoczenie polityczne33, w tym uwarunkowania
formalno-prawne.
Model badawczy, metody badawcze
Zasadniczym punktem wyjścia na zadane w artykule pytanie jest autorski, konceptualny model
przedsiębiorczości publicznej. Ponadto wykorzystano dorobek badawczy Kearneya, Hisricha,
Rocha34. dotyczący przedsiębiorczości organizacyjnej w sektorze publicznym i jej wpływu na
wyniki organizacji, co pozwoliło na zidentyfikowanie luki badawczej i skonstruowanie modelu
badawczego (rysunek 1).

31

J. Matthews, A. Shulman: Competitive advantage in public sector organizations: Explaining the public good/
sustainable competitive advantage paradox. „Journal of Business Research” 2000, Vol. 58, No. 2, s. 232–240.
32
P. Tomski: O przewagach konkurencyjnych firm rodzinnych w kontekście teorii zasobowej. W: Przedsiębiorczość i zarządzanie, t. XIV, z. 6, cz. 2. Firmy rodzinne – wyzwania globalne i lokalne. Red. A. Marjański, B.
Piasecki. Wydawnictwo SAN, Łódź 2013, s. 123.
33
Por. K. Krukowski: Zarządzanie procesowe w administracji publicznej. „Współczesne Zarządzanie” 2011, nr 1,
s. 28.
34
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.
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Rysunek 1. Konceptualny model badawczy

Źródło: opracowanie własne.

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).
Prezentowane w niniejszym artykule wyniki badań stanowią jedynie ich część. Na podstawie modelu badawczego sformułowano między innymi hipotezę badawczą, iż: istnieją zależności pomiędzy czynnikami wewnętrznymi (stylem przywództwa, strukturą organizacyjną,
kulturą organizacyjną i zasobami) a wymiarami przedsiębiorczości organizacyjnej w sektorze
publicznym. 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 26 pytań/stwierdzeń dotyczących uwarunkowań wewnętrznych organizacji, które zostały zmierzone na 7-stopniowej skali Likerta.
18

INTERDYSCYPLINARNE ASKEPTY NAUK SPOŁECZNYCH. ZARZĄDZANIE-EKONOMIA-URBANISTYKA-ZDROWIE

Wyodrębniona próba badawcza stanowiła 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 wodociągowej35. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem trybu
mix-mode, który zakłada realizację badania z wykorzystaniem kilku technik badawczych. W
przypadku przedmiotowego badania były to: badania internetowe (CAWI) i badania telefoniczne (CATI)36. 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 etapie procesu badawczego – analizie statystycznej pozyskanego materiału empirycznego –
wykorzystano różnorodne metody analizy statystycznej. W celu zweryfikowania hipotezy, iż:
istnieją zależności pomiędzy czynnikami wewnętrznymi (stylem przywództwa, strukturą organizacyjną, kulturą organizacyjną i zasobami) a wymiarami przedsiębiorczości organizacyjnej
w sektorze publicznym w pierwszej kolejności wyodrębniono wymiary czynników wewnętrznych37.
Analiza czynnikowa wskazała na redukcję dla struktury organizacyjnej 7 zmiennych do
3 wymiarów (formalizacja, elastyczność, hierarchia), dla stylu przywództwa 8 zmiennych do 4
wymiarów (filozofia wynagradzania, niezależność polityczna, orientacja strategiczna, autonomia pracowników), dla kultury organizacyjnej (w założeniach metodologicznych nie zostały
wyznaczone wymiary kultury organizacyjnej) 5 zmiennych do 2 wymiarów (wspieranie kreatywności i zaangażowania pracowników, podejmowanie ryzyka przez pracowników) W przypadku zasobów wyróżniono 6 wymiarów (zasoby technologiczne, potencjał zasobów finansowych, potencjał zasobów ludzkich, potencjał zasobów technicznych, własne lub będące do dyspozycji zasoby naturalne oraz zasoby informatyczne). Następnie do testowania zależności między czynnikami wykorzystano analizę ścieżek38. Analiza empiryczna wymagała również wykonania standardowych procedur badania zależności między zmiennymi oraz analizy regresji
wielokrokowej.
Na proaktywność jako wymiar przedsiębiorczości, wpływa przede wszystkim struktura
organizacyjna (formalizacja, elastyczność, hierarchia), styl przywództwa (filozofia wynagradzania), kultura organizacyjna (podejmowanie ryzyka przez pracowników), potencjał zasobów
ludzkich, zasobów technicznych, technologicznych i informatycznych. Co ciekawe, na spadek
proaktywności wpływa wzrost stylu przywództwa (autonomii pracowników oraz niezależność
polityczna) – relacje są ujemne. Na innowacyjność oddziałują: struktura organizacyjna (formalizacja, elastyczność, hierarchia), styl przywództwa (niezależność polityczna, autonomia pracowników) oraz potencjał zasobów finansowych i ludzkich. Na podejmowanie ryzyka wpływa
Dane za rok 2016 pozyskano ze strony Głównego Urzędu Statystycznego http://stat.gov.pl. (dostęp 29.03.2016).
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.
37
Zasadność przeprowadzenia analizy czynnikowej potwierdza się wyznaczeniem współczynnika Kaisera–Mayera–Olkina (KMO) oraz testem sferyczności Bartletta. Do oceny wymiarowości czynników głównych wykorzystano analizę rzetelności w oparciu o współczynnik α-Cronbacha.
38
W. Cwalina, Zastosowanie modelowania równań strukturalnych w naukach społecznych. Statsoft Polska, 2000,
s. 15–23.
35
36
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styl przywództwa (filozofia wynagradzania, orientacja strategiczna, autonomia pracowników),
kultura organizacyjna (podejmowanie ryzyka przez pracowników), potencjał zasobów finansowych.
Analiza zależności między czynnikami wewnętrznymi (stylem przywództwa, strukturą
organizacyjną, kulturą, zasobami) a wymiarami przedsiębiorczości organizacyjnej wykazała
istnienie wielu powiązań, a zależności między nimi są silne. Między innymi na każdy z wymiarów przedsiębiorczości (innowacyjność, proaktywność, podejmowanie ryzyka) wpływa styl
przywództwa (autonomia pracowników), która jest jednym z kluczowych czynników kreatywności i rozwoju firmy. Autonomia pracowników może oznaczać swobodę w sposobie wykonywania codziennej pracy, poczucie sprawowania kontroli nad swoją pracą, a także pozwolenie
na kreowanie nowych pomysłów39. Występujące zależności stylu przywództwa (autonomii pracowników) z wszystkimi wymiarami przedsiębiorczości nie wydają się zatem zaskakujące.
Mimo, że nie uzyskano statystycznie istotnych wpływów wszystkich czynników wewnętrznych
na wymiary przedsiębiorczości organizacyjnej nie ma postaw do odrzucenia hipotezy, iż istnieją zależności pomiędzy czynnikami wewnętrznymi (stylem przywództwa, strukturą organizacyjną, kulturą organizacyjną i zasobami) a wymiarami przedsiębiorczości organizacyjnej
w sektorze publicznym.
Zakończenie
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 szans40.
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RELATIONSHIP BETWEEN INTERNAL FACTORS AND DIMENSIONS
OF ORGANIZATIONAL ENTERPRISE IN THE PUBLIC SECTOR
Summary: This article addresses the issues of organizational entrepreneurship in a selected sector of
public services - the water and sewage industry in Poland. The purpose of the article is to verify to try
to investigate strong is the relationships between internal factors (leadership style, organizational structure, organizational culture and resources) and the dimensions of organizational entrepreneurship (innovation, risk-taking, proactivity) in the public sector.
Keywords: Organization, enterprise, public sector
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Jakub Kufel41, Aleksander Jaworski42, Joanna Kilian43, Tomasz Kilian44
MEDYKALIZACJA I POSTPAMIĘĆ – NA PRZYKŁADZIE AWARII
ELEKTROWNI ATOMOWYCH W CZARNOBYLU I FUKUSHIMIE
Streszczenie: Proces medykalizacji jest aktualnie tak bardzo powszechny, że elementy medycyny można odnieść
do każdego aspektu życia. W rozdziale skupiono się na piętnie jakie wywarły awarie elektrowni atomowych w
Czarnobylu oraz Fukushimie na społeczeństwach. Podjęto także próbę powiązania postpamięci i medykalizacji w
kontekście katastrofy reaktora w Czarnobylu. Tworzenie powszechnej wiedzy na ten temat nie jest łatwe, bowiem
dochodzi do nakładania się nauk humanistycznych i ścisłych. Należy podkreślić, iż wiedza ta nigdy nie jest obiektywna, ponieważ ograniczona jest ramami semiologicznymi.
Słowa kluczowe: Medykalizacja, postpamieć, Czarnobyl, Fukushima.

Wprowadzenie
Badania nad medykalizacją trwają nieprzerwanie od lat 70, ubiegłego wieku. Na początku medycyna była sprowadzana wyłącznie do zawodu lekarza, który dominował w medycynie.
Wspominali już o tym Illich, Irving Zola czy Thomas Szasz. Następnie w latach 90 XX wieku
skupiono się na instytucjach zajmujących się szeroko pojętym zdrowiem45.
Od lat 70 dużo zmieniło się w medycynie oraz postrzeganiu poszczególnych chorób
przez społeczeństwo. Peter Conrad socjolog medycyny w swojej książce pod tytułem “The medicalization of society. On the transformation of human conditions into treatable disorders”
wspomina, że na początku swojej działalności naukowej jako nauczyciel nie brano pod uwagę
różnych schorzeń, które teraz uznawane są za choroby. Nie uczono o nich szerzej także w akademiach medycznych. Na początku XXI wieku, jak wspomina w książce Conrad za choroby
nie uważano: otyłości, alkoholizmu, anoreksji, zespołu alkoholowego płodu, nadpobudliwości
psychoruchowej, zespołu chronicznego zmęczenia, zespołu lęku napadowego, zespołu napięcia
przedmiesiączkowego, zespołu nagłej śmierci niemowląt czy zespołu stresu pourazowego 46.
Słońska i Misiuna definiują medykalizację jako “proces przyporządkowujący jurysdykcji medycyny rozległe obszary życia, poczynając od kontroli zwykłych funkcji ludzkiego organizmu, a skończywszy na problemach politycznych, moralnych i społecznych”47. Innymi słowy
niemedyczne problemy zaczynają być definiowane i postrzegane tak jakby dotyczyły obszarów
zainteresowania medyków. Zazwyczaj definicja dotyczy chorób i zaburzeń.
Sam proces medykalizacji jest aktualnie tak powszechnym zjawiskiem, że elementy medycyny można odnaleźć w każdej części życia. Procesy odwrotne do medykalizacji są również
obserwowane, jednak na mniejszą skalę. Obejmują one masturbację, histerię oraz homoseksualizm. Definicja histerii zmieniła się, aktualnie kwalifikuje się ją jako zaburzenia dysocjacyjne
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny.
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny.
43
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny.
44
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny.
45
C. Peter, Medicalization and Social Control. [w:] Annu. Rev. Sociol, 1992, ss. 209–232.
46
C. Peter, The medicalization of society. On the transformation of human conditions into treatable disorders.
Baltimore, Md.: Johns Hopkins Univ. Press, 2007, dostępne na stronie internetowej: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0703/2006033235-b.html (dostęp: 15.10.2019).
47
Z. Słońska, M. Misiuna, Promocja zdrowia. Słownik podstawowych terminów. Agencja Promo-Lider, Warszawa, 1993.
41
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lub zaburzenia na tle nerwicowym48. Zmieniło się również spojrzenie na masturbację, nie jest
już ona postrzegana jako patologiczne zachowanie (z wyłączenie uzależnienia oraz nadmiernym onanizowaniem się wpisanymi do Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób
i Problemów Zdrowotnych ICD-10 ta druga w rozdziale “Inne specyficzne zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym”). Zwraca
się na nią jednak uwagę, gdy nie występuje49. Analiza tych przypadków wskazuje jedynie na
przekształcenie definicji oraz postrzegania na przestrzeni czasu.
Zmiany społeczno-gospodarcze napędzają rozwój technologii i nauki. W ochronie zdrowia oznacza to dążenie do standaryzacji wszelkich procedur medycznych, co następuje poprzez
wzorowanie się na modelu lecznictwa w Stanach Zjednoczonych, gdzie standaryzowanie oraz
procedury w medycynie się na wysokim poziomie50.
Tradycyjnym założeniem medykalizacji jest, po pierwsze, że medycyna nie opiera się
jedynie na empirycznych badaniach, ale i na historii. Po drugie, że zdobyta wiedza ta zaczyna
obejmować coraz to nowsze obszary wcześniej nie objęte. Po trzecie, że następuje ekspansja
instytucji i praktyk medycznych, a warunki ekonomiczno-społeczne temu sprzyjają51.
Uzasadnienie celowości rozdziału
Celem pracy było przedstawienie połączenia aspektów socjologicznych w tym medykalizacji,
postpamięci z jakby się mogło wydawać niemającą związku atomistyką. Rozdział jest próbą
odpowiedzi na pytanie o związek pomiędzy praktykami postpamięci a katastrofami w Czarnobylu i Fukushimie. W niniejszym rozdziale starano się przedstawić najważniejsze fakty związane z oboma wypadkami oraz skutkami jakie za sobą wciąż niosą. A także powiązać je z ujęciem socjologicznym tych wydarzeń. Tworzenie powszechnej wiedzy na omawiany temat następuje bowiem w wyniku nakładania się dziedzin z zakresu nauk ścisłych oraz humanistycznych. Należy podkreślić, że wiedza ta nigdy nie jest obiektywna, trzeba także założyć, iż niemal
zawsze otoczona jest granicami semiologicznymi.
Katastrofa w Czarnobylu a medykalizacja
1986 roku 26 kwietnia doszło do awarii w jednym z reaktorów Czarnobylskiej elektrowni jądrowej na Ukrainie. Z powodu nieprzestrzegania norm, nieprawidłowej konstrukcji oraz zamierzonych działań pracowników doszło do wzrostu temperatury rektora ponad krytyczną wartość. Bezpośrednią przyczyną awarii i w następstwie wybuchu było zatrzymanie chłodzenia
reaktora w skutek tego został skażone 8,9% powierzchni Ukrainy52. Populacja około 6 milionów ludzi na terenie Ukrainy, Białorusi i Rosji mieszkała na obszarach uznanych za “zanieczyszczone” (>37 kBq 137Cs m2); 640 osad z około 270 000 osób miało ponad 555 kBq 137Cs
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m2)53. Długotrwałe ukrywanie katastrowy przez Związek Radziecki przyczyniło się zwiększenia negatywnych skutków wybuchu. Dopiero gdy detektory promieniowania w krajach zachodnich wskazały zawyżony poziom radiacji podniesiono alarm i doszło do ujawnienia katastrofy.
W wyniku wybuchu, choroby popromiennej oraz powikłań zmarły tysiące osób. Szacunki mówią, iż 350 000 osób z powodu wybuchu zostało przesiedlonych, 4,5 miliona osób zamieszkiwało na terenach skażonych oraz 150 000 osób stało się inwalidami popromiennymi54.
Działania medyczne podejmowane po wybuchu w Czarnobylu obejmowały: udzieleniu
pomocy osobom, które bezpośrednio doznały uszczerbku na zdrowiu podczas wybuchu. Kolejno leczono osoby, u których stwierdzono objawy choroby popromiennej. Długofalowo monitorowano stan zdrowia osób spokrewnionych z poszkodowanymi tak, aby w jak najkrótszym
czasie mogły otrzymać pomoc lekarską55. Po dziś dzień bada się osoby niemające bezpośredniego związku z katastrofą. WHO w 2015 roku wskazała, że działania takie nie są konieczne
oraz mogą przynosić niezamierzone efekty56. Mimo braku przesłanek do podejmowania jakichkolwiek działań medycznych monitorowanie stanu osób zamieszkujących lub mających pośredni związek z katastrofą trwa. Budowana jest atmosfera nieuzasadnionego zagrożenia atomowego57, która przyczynia się do zmiany postrzegania elektrowni atomowych w społeczeństwie jako coś negatywnego stanowiącego potencjalne niebezpieczeństwo.
Wymiar empiryczny i pragmatyczny postpamięci katastrofy w Czarnobylu
Jedną ze składowych postpamięci, która kształtuje aktualne wyobrażenie o tamtych wydarzeniach jest wymiar empiryczny. Formalne podtrzymanie pamięci oraz rozwijanie percepcji na
temat opisywanego zdarzenia, u osób które nie miały z wypadkiem nic wspólnego dokonuje się
między innymi za pomocą podręczników. Dokonano analizy jakościowej tekstów podręczników historii przeznaczonych do nauki młodzieży białoruskiej i ukraińskiej. Ustalono, iż w ogólnej dyspucie dominuje model postpamięciowej strategii prowadzącej do zapomnienia tamtych
wydarzeń. Katastrofa przedstawiana jest jedynie jako punkt na linii czasu. W niektórych pozycjach literaturowych została całkowicie pominięta58. Można jednoznacznie stwierdzić, iż
wszystkie działania mają na celu “neutralizację” i wypieranie przykrych wspomnień wśród
młodzieży, u której stwierdzono psychologiczne skutki katastrofy w Czarnobylu59.
Rokrocznie na terenie Ukrainy organizowane są uroczystości i marsze mające upamiętnić tamte wydarzenia oraz pochylić się nad ofiarami tamtego tragicznego wybuchu. Największą
uroczystością jest “Marsza Czarnobyla”, cykliczny przemarsz, na szlaku którego odbywają się
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koncerty i liczne wystąpienia. Jest to jeden z pragmatycznych wymiarów postrzegania i kształtowania postpamięci u młodych ludzi, jest także ważnym narzędziem starającym się zwrócić
uwagę na ludzki aspekt tej tragedii60.
Medykalizacja, postpamięć a elektrownia atomowa w Polsce
Awaria Czarnobylskiej elektrowni atomowej odcisnęła piętno nie tylko na społeczeństwie
Ukraińskim. Dwa dni po katastrofie 28 kwietnia 1989 roku nad ranem stacja Służby Pomiaru
Skażeń Promieniotwórczych w Mikołajkach odnotowała wzrost radiacji o ponad pół miliona
raz większy niż normalnie. Poinformowano Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologiczne
w Warszawie, które godzinie po otrzymaniu danych z Mikołajek ogłosiło alarm. Z nocy 28 na
29 kwietnia CLOR zaproponowało władzą metody ochrony ludności. Centrum zaleciło podanie
dużej dawki izotopu jodu 131 pod postacią płynu Lugola, który kumulując się w tarczycy zapobiegał wchłanianie się jodu radioaktywnego. 28 kwietnia ówczesna władza podjęła decyzję
o podaniu płynu Lugola dzieciom i młodzieży w 11 województwach północno-wschodnich,
nad którymi przeszła radioaktywna chmura. 29 kwietnia rano akcję rozszerzono na cały kraj61.
Prof. Jaworowski specjalista od skażeń promieniotwórczych 20 lat po katastrofie w Czarnobylu
w wywiadzie dla “Polityki” mówi, że spożywanie płynu Lugola, który sam zainicjował w 1989
roku było zbędne, ponieważ skażenie atmosfery nad Polską po wybuchu było poniżej poziomu
zagrożenia62. Decyzja o podaniu płynu Lugola była wywołana paniką, dezinformacją oraz niedostatecznej wiedzy naukowców o zaistniałej sytuacji. Przyczyniło się to do wywołania strachu
oraz wzbudziło niepokój w społeczeństwie.
Wybuch i medykalizacja sytuacji w Czarnobylu, który po dziś dzień przez osoby pamiętające kwiecień 1989 roku postrzegana jest jako zagrożenie dla ich życia i zdrowia spowodowały zmianę w postrzeganiu energii atomowej.
W 1982 roku podjęto decyzję o budowie elektrowni atomowej w Polsce, za dogodną
lokalizację wybrano miejscowość Żarnowiec. Stosunek do elektrowni zmienił się po wybuchu
w Czarnobylu, czego skutkiem było w 1989 roku przerwania budowy na skutek licznych protestów.
W 2014 roku Polskę obiegła wiadomość o awarii elektrowni w Zaporożu na Ukrainie.
W mediach zawrzało, przez około tydzień temat był mocno podnoszony w telewizji, prasie i
radiu. Informacja o awarii jednego z reaktorów, który został wyłączony przypomniała tragedię
z Czarnobyla63.
Wypadek w elektrowni atomowej Fukushima-1
Na terenie elektrowni podczas trzęsienia ziemi, które miało miejsce 11 marca 2011 roku funkcjonowało 6 reaktorów z wrzącą wodą (z czego 3 nie pracowały z powodu corocznej konserwacji), druga połowa pracowała z pełną mocą. Podczas nadejścia fali trzęsień wszystkie trzy
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jednostki zabezpieczające reaktory (poprzez wsunięcie prętów kontrolnych w sposób automatyczny). Po nadejściu fali tsunami o wysokości 10 metrów (elektrownia była zabezpieczona
jedynie przed falami 6 metrowymi) pomieszczenia z silnikami zasilającymi pompy chłodzącej
reaktor zostały zalane wodą morską. Na skutek czego doszło do utraty prądu zmiennego, wzrostu zarówno temperatury jak i ciśnienia w reaktorach w wyniku zwiększenia wydzielającego
się ciepła podczas procesu rozszczepiania związków radioaktywnych w rdzeniu co ostatecznie
doprowadziło do stopienia rdzenia jak i zbiornika reaktora. Następnie w wyniku wzrostu ciśnienia w rdzeniach poszczególnych reaktorów doszło do wybuchów. 12 marca w bloku 1 nastąpił wybuch wodoru w górnej części budynku reaktora. 14 marca w bloku 2 popołudniem
zaobserwowano znaczny spadek ciśnienia co świadczyło o uwolnieniu do atmosfery związków
radioaktywnych. Tego samego dnia o godzinie 11:01 doszło do wybuchu wodoru w bloku 364.
Porównanie wypadków w elektrowni atomowej Fukushima-1 i elektrowni atomowej w
Czarnobylu
W skutek wybuchów uwolniony do atmosfery 131I i 137Cs był znacznie mniejszy w wypadku
Fokushimy-1 niż w przypadku Czarnobylskiej elektrowni. Ponadto 90Sr, 239Pu uwolnione z
elektrowni w Fukushimie są także znacznie mniejsze niż w Czarnobylu, co obrazuje rozległość
oraz różnice procesu samego wypadku. Podczas awarii w Czarnobylu zniszczeniu w wyniku
wybuchu uległ rdzeń reaktora, natomiast w Fukushimie-1 nie doszło do zniszczenia samego
rdzenia, a radioaktywne nuklidy uwolnione do atmosfery pochodziły wyłącznie z uszkodzonych i stopionych rdzeni65.
Tabela 1. Porównanie szacunkowych ilości radionuklidów uwolnionych do środowiska podczas awarii w Czarnobylu i Fukushimie-1 przedstawiona w peta Bekerelach (PBq)
Czarnobyl

Fukushima-1

133

6500

7300

131

1760

120

132

1150

29

134

47

9.0

137

85

8.8

90

10

b.d.

95

84

b.d.

95

168

b.d.

73

b.d.

Xe
I
Te
Cs
Cs

Sr
Zr
Zr

106

Ru

64
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140

240

b.d.

141

84

b.d.

239

400

b.d.

239

0.013

b.d.

Ba
Ce
Np
Pu

Źródło: T. Imanaka, G. Hayashi, Comparison of the accident process, radioactivity release and ground contamination between Chernobyl and Fukushima-1, 2015, ss. 56–61.
Tabela 2. Porównanie najsilniej zanieczyszczonych obszarów wywołanych przez CS 137 wokół miejsca awarii
w Czarnobylu i Fokushimie-1
Poziom zanieczyszczenia 137Cs
Od 555 do 1480 kBq m2

>1480 kBq m2

7200 km2

3100 km2

495 km2

272 km2

Czarnobyl
Fukushima-1

Źródło: T. Imanaka, G. Hayashi, ss. 56-61.

Radioaktywne cząsteczki i opad promieniotwórczy po wybuchu w Czarnobylu
Uwalnianie się wysoce radioaktywnych cząstek stanowiących paliwo lub produktów jego przemiany do środowiska zewnętrznego reaktora było cechą odznaczającą awarię w Czarnobylskiej
elektrowni atomowej66. Skład cząstek emitowanych podczas i po wybuchu miał skład podobny
do składu paliwa z niewielkim ubytkiem lotnych izotopów 131I, 134Cs, 137Cs, 106Ru itp. Osadzanie cząstek paliwa zmniejszało się wraz ze wzrostem odległości od reaktora67. Duża część produktów rozszczepu wyżarzającego się zostało uwolnione do atmosfery i częściowo skondensowane z nośnikami cząstek obojętnych. Skondensowane cząsteczki miały niższe stężenie aktywności w porównaniu z cząsteczkami paliwa jądrowego68. Pozostałości opadu radioaktywnego
znajdowały się nawet 250 km od reaktora w warstwie gleby od 0 do 1 cm, a ich stężenie spada
wraz z głębokością warstwy gruntu. Stwierdzono, iż profil cząstek radioaktywnych nie jest zależny od odległości dzielącej najdalsze rejony objęte skażeniem a obszarem najbliżej reaktora.
Różnica wynikała z rodzaju gleby oraz mieszania jej górnej warstwy przez florę glebową
i faunę69. W glebie cząstki paliwa rozpadły się w przeciągu 10 lat. Odwrotną sytuację zaobserwowano w zbiornikach gromadzących wodę używaną do chłodzenia reaktorów. W osadach
stawu jako paliwo występuje nadal 90Sr. Na podstawie obliczeń modelowych przyjmuje się, że
tereny stawu poddane osuszeniu będą wolne od paliwa w przeciągu 15 - 25 lat. Natomiast w
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częściach zalanych stawu, niepoddanych osuszaniu jeszcze przez 100 lat osad będzie rozpuszczany70.
Podsumowanie
W pracy przedstawiono podstawowe zjawiska z zakresu atomistyki, które były skutkiem awarii
oraz następstwem późniejszych skażeń. Przedstawiono analizy literatury (w tym podręczników) pod kontem postpamięci oraz wpływu na kształtowanie się wiedzy młodzieży i młodych
dorosłych na temat wydarzeń z Czarnobyla. Na podstawie wszelkich cytowanych doniesień,
można stwierdzić, iż wszelkie tematy związane z budowa elektrowni atomowych postrzegane
są przez pryzmat awarii w Czarnobylu i nie tylko. Przyczynia się to do wywoływania negatywnych emocji u osób, które nawet nie miały bezpośredniego kontaktu z katastrofą. Stwierdzić
więc można, iż postpamięć w kontekście obu awarii elektrowni wciąż pokutuje w społeczeństwie. Zmedykalizowane skutków katastrofy również przyczynia się do przekazywania fałszywego obrazu tamtych wydarzeń.
Studenckie Koło Naukowe im. Zbigniewa Religi przy Katedrze i Zakładzie Biofizyki, Wydział
Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny.
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MEDICALISATION AND POST-MEMORY – ON THE EXAMPLE OF CHERNOBYL AND
FUKUSHIMA NUCLEAR POWER PLANTS FAILRUES
Summary: The process of medicalization is currently so common that the elements of medicine can be
applied to every aspect of life. The chapter focuses on the stigmas of Chernobyl and Fukushima nuclear
power plant failures on societies. An attempt was also made to link post-memory and medicalization in
the context of the Chernobyl reactor disaster. Creating universal knowledge on this topic is not easy,
because there is an overlap of humanities and exact sciences. It should be emphasized that this
knowledge is never objective, because it is limited by a semiological framework.
Keywords: medicalization, post-memory, Chernobyl, Fukushima.
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Klaudia Nawrot71
CUKRZYCA JAKO EPIDEMIA XXI WIEKU
Streszczenie: Cukrzyca jest jedną z najgroźniejszych chorób cywilizacyjnych. Światowa Organizacja Zdrowia
nazwała ją pierwszą niezakaźną epidemią. Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie wpływu cukrzycy na
życie osób, które są w największej grupie ryzyka lub już chorują. Omówione zostały także działania profilaktyczne
zapobiegające jej rozwojowi. Praca została oparta na analizie dostępnych danych opublikowanych m.in. przez
Międzynarodową Federację Diabetologiczną (IFC), Światową Organizację Zdrowia (WHO) oraz Światową Federację Cukrzycy. Cukrzyca jest przyczyną nie tylko szeregu swoistych zaburzeń, ale jako choroba metaboliczna
powoduje także wiele odległych następstw, które wiążą się z uszkodzeniem, dysfunkcją i niewydolnością wielu
narządów. Odpowiednia dieta i wysiłek fizyczny pozwalają kontrolować wczesne etapy choroby, utrzymując chorego w dobrym stanie.
Słowa kluczowe: Cukrzyca, epidemia, styl życia, zdrowie, profilaktyka.

Wstęp
Cukrzyca to choroba ogólnoustrojowa prowadząca do uszkodzenia, a następnie niewydolności
wielu narządów. Jest to pierwsza niezakaźna choroba, która została uznana przez Organizację
Narodów Zjednoczonych (ONZ) za epidemię XXI wieku. W 2011 roku ONZ uznała cukrzycę
za jedną z czterech chorób, które zabijają ludzkość72.W 1985 roku na cukrzycę chorowało 30
milionów ludzi, podczas gdy obecnie zachorowalność stale rośnie, a najnowsze doniesienia
wskazują, że na całym świecie żyje aż 463 miliony dorosłych z cukrzycą73. Profesor Jean
Claude Mbanya, prezes IDF, powiedział: "Epidemia wymknęła się spod kontroli. Przegrywamy
w walce z rozprzestrzenianiem się cukrzycy. Żaden kraj nie jest odporny i żaden nie jest w pełni
przygotowany do odparcia tego wspólnego wroga”. Cukrzyca jest bardzo poważnym i długotrwałym schorzeniem, który ma ogromny wpływ na życie i samopoczucie osób, rodzin i społeczeństw na całym świecie. Oszacowano, że w 2017 r. spowodowała 4 miliony zgonów na całym
świecie i jest to jedna z najczęstszych przyczyn zgonów wśród dorosłych. Leczenie cukrzycy i
jej powikłań zdrowotnych, to znaczne obciążenie finansowe systemu opieki zdrowotnej wielu
krajów na całym świecie. W 2017 roku globalne wydatki na cukrzycę oszacowano na 727 mld
USD74. Niestety, pomimo tak licznych działań profilaktycznych, liczba zachorowań nadal systematycznie wzrasta. Szczególnie wzrost liczby zachorowań na cukrzycę można zaobserwować
w krajach rozwijających się, co ma związek przede wszystkim ze współczesnym, niezdrowym
trybem życia i jego efektami w postaci otyłości czy nadciśnienia, a także starzejącym się społeczeństwem75. Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie wpływu cukrzycy na życie
osób, które są w największej grupie ryzyka lub już chorują.
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Kilka słów o cukrzycy
Cukrzyca jest to przewlekła choroba, której przyczyną jest zaburzone wydzielanie insuliny.
Niedobór insuliny powoduje zaburzenia w zakresie wykorzystywania glukozy przez komórki
organizmu. W efekcie następuje zwiększenie stężenia glukozy we krwi (hiperglikemia) oraz
wydalanie glukozy wraz z moczem. Cukrzyca charakteryzuje się również zaburzeniami metabolizmu białek, tłuszczów i węglowodanów76. Przewlekła hiperglikemia może wiązać się z zaburzeniem czynności, uszkodzeniem oraz niewydolnością różnych narządów, a zwłaszcza nerek, nerwów, oczu, serca i naczyń krwionośnych77. Schorzenie to posiada wiele charakterystycznych objawów, do których można zaliczyć wzmożone pragnienie, wielomocz, nieostre
widzenie oraz utrata masy ciała. W przypadku najcięższych postaci choroby może dojść do
ostrych powikłań, takich jak rozwój kwasicy ketonowej lub nieketonowego stanu hiperosmolarnego, co z kolei prowadzi do senności i śpiączki. Jeśli nie zostanie wprowadzone odpowiednie leczenie może dojść do zgonu78.
Istnieją trzy główne typy cukrzycy:
Cukrzyca typu 179, która jest spowodowana reakcją autoimmunologiczną, w której
układ odpornościowy organizmu zaczyna atakować wytwarzające insulinę komórki beta
trzustki. W wyniku tego organizm wytwarza bardzo mało insuliny lub też nie wytwarza jej
wcale. Dotyka głównie osoby młode, przed 30 r.ż., dlatego często jest określana jako cukrzyca
wieku młodzieńczego. Rozpoczyna się gwałtownie, gdy na skutek procesu autoimmunologicznego zniszczonych jest około 90% komórek beta trzustki. Nieleczona może prowadzić do
śmierci. Konieczna jest insulinoterapia. Jeszcze do niedawna początek zachorowania przypadał
na wiek między dziesiątym a czternastym rokiem życia. W ostatnich latach można zaobserwować niepokojące zjawisko, jakim jest zwiększona zapadalność na chorobę także u małych
dzieci, poniżej 5 roku życia.
Cukrzyca typu 280 jest to najczęstszy typ cukrzycy i stanowi około 90% przypadków.
Początkowo wysoki poziom glukozy we krwi, czyli hiperglikemia, jest wynikiem niezdolności
komórek organizmu do pełnej reakcji na insulinę. Czynnikami ryzyka choroby jest niewłaściwa
dieta oraz brak aktywności fizycznej. W połowie przypadków rozwój cukrzycy typu 2 nie daje
objawów, rozwija się latami, jest niezauważana i niediagnozowana. 20-30% osób dorosłych
z cukrzycą nie wie, że choruje. Ocenia się, że aż około 60% przypadków zachorowań można
byłoby zapobiec dzięki zmianie stylu życia81.Oporność na działanie insuliny występuje najczęściej u ludzi starszych, na ogół otyłych i z nadciśnieniem tętniczym. Częstość wstępowania
cukrzycy wraz z wiekiem wzrasta. Jest to spowodowane upośledzeniem metabolizmu węglowodanów, co jest charakterystyczną cechą starzenia się organizmu. Od trzeciej dekady życia
można zaobserwować postępujące upośledzenie tolerancji glukozy. Dyskusyjną kwestią jest
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jednak, czy dzieje się tak w wyniku biologicznego starzenia organizmu, czy też wpływów środowiska i stylu życia82.
Cukrzyca ciążowa83 charakteryzuje się wysokim poziomem glukozy we krwi podczas
ciąży. Może wystąpić w dowolnym momencie ciąży, chociaż najprawdopodobniej pojawi się
po 24 tygodniu i zwykle znika po ciąży. Wiele kobiet z tym typem cukrzycy doświadcza powikłań związanych z ciążą, w tym wysokiego ciśnienia krwi, utrudnionego porodu oraz niemowląt o dużej masie urodzeniowej. U około połowy kobiet z GFM w wywiadzie może dojść do
rozwoju cukrzycy typu 2 w ciągu 5-10 lat po porodzie. Hiperglikemia w czasie ciąży rośnie
gwałtownie wraz z wiekiem i jest najwyższa u kobiet w wieku powyżej 45 lat. Szacuje się, że
w 2019 roku 1 na 6 urodzeń żywych (20 milionów) cierpi na hiperglikemię w czasie ciąży, z
czego 84 ma cukrzycę ciążową84.
Konsekwencją długotrwałej cukrzycy jest uszkodzenie drobnych naczyń krwionośnych,
czyli mikroangiopatii i wystąpienia retinopatii (mogącej doprowadzić do ślepoty), nefropatii
(powodującej niewydolność nerek) oraz neuropatii. Prowadzi również do uszkodzenia naczyń
krwionośnych o dużej średnicy, czyli makroangiopatii. Często w tej grupie zaburzeń występuje
choroba niedokrwienna serca, udar mózgu oraz zespół stopy cukrzycowej, który nie leczony
prowadzi do martwicy i konieczności amputacji podudzia85. Według Polskiego Stowarzyszenia
Diabetyków, Polska jest jednym z krajów, w których z powodu neuropatii cukrzycowych dokonuje się najwięcej amputacji kończyn. Średnio, co drugi pacjent ma stopę cukrzycową, co
oznacza, że dziennie wykonuje się 38 amputacji kończyn86. Cukrzyca może również występować w towarzystwie innych chorób takich jak: ostre i przewlekłe zapalenie trzustki, rak trzustki,
mukowiscydoza, hemochromatoza, zaburzenia endokrynologiczne np. zespół Cushinga oraz
akromegalia87. Podstawowym badaniem diagnostycznym jest sprawdzenie poziomu glikemii,
czyli prawidłowego stężenia glukozy w osoczu krwi żylnej, które prawidłowo u zdrowej osoby
wynosi 60–99 mg/dl. Test ten pozwala rozpoznać chorobę, wykryć hipoglikemię, a także pozwala na samokontrolę poziomu glikemii przez pacjentów za pomocą podręcznego glukometru.
Drugim istotnym testem jest badanie poziomu hemoglobiny glikowanej (HbA1c), która ma zastosowanie w ocenie wyrównania metabolicznego cukrzycy. Hemoglobina ta jest retrospektywnym wskaźnikiem glikemii. Oznacza to, że przy średnim czasie życia erytrocytów (120 dni)
jej poziom odzwierciedla średnie stężenie glikemii, w czasie trzech miesięcy przed oznaczeniem88. Inne badania, jakie mogą być wykonane w celu diagnostyki choroby, to testy obecności
glukozy w moczu oraz ciał ketonowych we krwi i moczu, a także tzw. krzywa glikemiczna
(OGTT – test doustnego obciążenia glukozą) i reakcja pacjenta na podanie insuliny.
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Dane biją na alarm
Cukrzyca określana jest jako choroba cywilizacyjna i często jest konsekwencją rozwoju gospodarczego oraz urbanizacji. Globalne rozpowszechnienie cukrzycy na obszarach miejskich wynosi 10,8%, a na obszarach wiejskich jest niższe i wynosi 7,2%. Silnym czynnikiem choroby
jest rosnący poziom otyłości, nieracjonalna dieta oparta na wysoko przetworzonej żywności,
tłuszczach trans, zmniejszona aktywność fizyczna oraz siedzący tryb życia. Międzynarodowa
Federacja Diabetologiczna (IFC) zbiera dane o występowaniu cukrzycy w skali krajowej, regionalnej i globalnej. Najnowszy opracowany Atlas 2019 zawiera dane z 221 krajów, a przyszłe
prognozy zostały obliczone na podstawie prognoz populacji ONZ oraz stopnia urbanizacji.
Wykres 1. Globalne szacunki liczby dorosłych chorych na cukrzycę

Źródło: Opracowanie własne na podstawie IDF Diabetes Atlas, wydanie 9.

Statystyki z roku 1995 prognozowały, że w 2025 roku ilość chorych na cukrzycę może
przekroczyć 380 mln. Prognozy te okazały się jednak błędne, gdyż nastąpił dramatyczny wzrost
ilości zachorowań. W 2000 r. globalne szacunki liczby dorosłych chorych na cukrzycę wyniosły 151 milionów. Do 2009 roku wzrosła liczba chorych o 88% (285 milionów). W 2010 roku
podjęto kolejną próbę prognozy zachorowań, według której w 2025 roku liczba osób cierpiących na schorzenie wyniesie 438 milionów. Obecnie szacuje się, że 463 miliony dorosłych
w wieku 20-79 lat żyje z cukrzycą. Niestety prognozy dotyczące przyszłości nie są zbyt optymistyczne. IDF szacuje, że do 2030 roku będzie 578 milionów dorosłych chorych na cukrzycę
i 700 milionów do 2045 roku89. Rocznie z powodu cukrzycy umiera 5 milionów osób. W zastraszającym tempie rośnie również liczba dzieci i młodzieży z cukrzycą. W populacji europejskiej u osób młodych najczęściej jest diagnozowana cukrzyca typu pierwszego. 1,1 miliona
dzieci i młodzieży w wieku poniżej 20 lat żyje z cukrzycą wieku młodzieńczego. Z kolei wśród
innych populacji np. w Japonii znacznie częściej występuje cukrzyca typu 2 w tej samej grupie
wiekowej. Dziesiątki milionów ludzi z cukrzycą cierpi z powodu jej groźnych powikłań. Cukrzyca jest na liście pierwszych 10 przyczyn niepełnosprawności ludzi na całym świecie. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia, przeprowadzonych w 2010 roku, 10 milio-
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nów ludzi niewidomych utraciło wzrok w wyniku powikłań cukrzycy. Spośród czterech milionów osób, które każdego roku umierają z powodu cukrzycy, spora część to osoby w najbardziej
produktywnym wieku (40-60 lat)90. Osoby z otyłością są 5 razy bardziej narażone na rozwój
cukrzycy typu 291.
A jak sytuacja wygląda w Polsce?
Polska, jak wiele innych krajów, również zmaga się z problemem cukrzycy. Według Światowej
Federacji Cukrzycy obecnie zajmuje czwarte miejsce na świecie pod względem częstości występowania stanu przed cukrzycowego. O stanie przed cukrzycowym mówi się wtedy, gdy stężenie glukozy we krwi na czczo wynosi 100-125 ml/dl. Jest to niebezpieczne, ponieważ w krótkim czasie, nawet w ciągu kilku miesięcy, może doprowadzić do rozwoju choroby. Co druga
osoba nie wie, że ma cukrzycę92. Dzieje się tak, ponieważ wiele osób nie wykonuje badań w
kierunku cukrzycy. Osoby te często latami żyją w nieświadomości hiperglikemii wyniszczającej narządy takie jak nerki czy oczy, a także naczynia krwionośne i nerwy. To w tej grupie, z
powodu braku jakiegokolwiek leczenia przeciwcukrzycowego, szczególnie wysokie jest ryzyko wystąpienia śmiertelnych powikłań sercowo-naczyniowych w postaci zawału serca i
udaru mózgu. Informacji na temat liczby osób chorych w 2013 roku dostarcza badanie, które
jest oparte na kompleksowej, łącznej analizie danych rozliczeniowych bazy Narodowego Funduszu Zdrowia oraz badania NATPOL 2011. Według danych opracowanych przez NATPOL
2011 w Polsce w 2013 r. 26% osób w wieku 18–79 lat, a więc ponad 0,56 mln, pomimo podwyższonego poziomu glukozy we krwi, nie było świadomych swojej choroby.
Wykres 2. Liczba osób chorujących na cukrzycę w Polsce w 2013 r.

Źródło: Opracowanie własne Na podstawie danych rozliczeniowych bazy Narodowego Funduszu Zdrowia, badania NATPOL 2011 oraz R. Topór-Mądry, T. Zdrojewski, Rozpowszechnienie cukrzycy w Polsce – szacunki w
oparciu o kompletne dane, Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum i Gdański Uniwersytet Medyczny.
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W 2013 r. liczbę chorych na cukrzycę w Polsce oszacowano na 3 mln (ok. 1,22 mln
kobiet oraz ok. 0,96 mln mężczyzn)93. Są to osoby, które z powodu cukrzycy korzystały z porad
lub innych świadczeń zdrowotnych. Kolejną grupą są osoby, które kupowały leki przeciwcukrzycowe lub paski do glukometrów. Stanowi to 5,6% łącznej liczby mieszkańców Polski,
6,1% kobiet oraz 5,1% mężczyzn. Według GUS94 w 2017 roku podczas Światowego Dnia
Walki z Cukrzycą w Polsce na cukrzycę chorowało ponad 2,1 mln osób w wieku 15 lat i więcej.
Około 10-12% osób z cukrzycą tj. 230 tys. osób jest leczonych w sposób niefarmakologiczny,
czyli dietą oraz wysiłkiem fizycznym. W 2015 roku z powodu choroby zmarło 8,2 tys. osób.
Najwięcej zgonów miało miejsce u osób powyżej 70 lat (5824), a najmniej do 29 r.ż. (9).
Z najnowszych doniesień wynika również, że Polska jest na czele krajów, gdzie najszybciej
przybywa dzieci chorych na cukrzycę typu 1. Każdego roku następuje 5% wzrost zapadalności
na autoimmunologiczne schorzenie wśród dzieci i młodzieży. Jak do tej pory, cukrzyca nie
została zaliczona do priorytetów opieki zdrowotnej w Polsce. Nadal ignorowany jest jeden
z największych zabójców ludzkości, który z roku na rok zbiera coraz większe żniwo. Jak donosi
Projekt Cukrzyca 2025 Polska, pomimo międzynarodowych wytycznych jako jedyna nie posiada Narodowego Programu Leczenia i Prewencji Cukrzycy95. W Polsce o cukrzycy mówi
i myśli się w sposób schematyczny i stereotypowy. Z badań, jakie zostały przeprowadzone
przez Koalicję na rzecz walki z cukrzycą wynika, że większość osób zupełnie nie kojarzy tej
choroby z ciężkimi powikłaniami, dlatego też nie specjalnie przykłada wagę do regularnej kontroli glikemii. Z powodu licznych niedomówień oraz niezrozumienia specyfiki choroby, ludzie
traktują cukrzycę jako mniejsze zło, jedną z tych lżejszych, nieśmiertelnych chorób. Badania
donoszą, że co piąty Polak nie zrobił badań sprawdzających stężenie glukozy we krwi, a zaledwie 26% badanych deklaruje, że wykonuje to badanie co roku. Ponadto, jedna trzecia badanych osób uważa, że cukrzycy nie można zapobiec. Bez względu na wiek, poprzez zbyt wysokokaloryczną dietę oraz brak aktywności fizycznej ludzie sami pracują nad ryzykiem wystąpienia cukrzycy96.
Profilaktyka
Biorąc pod uwagę dużą liczbę osób chorujących na cukrzycę i prognozę na kolejne lata, istnieje
pilna potrzeba opracowania i wdrożenia skoordynowanych i wielosektorowych strategii walki
z chorobą. Bez wystarczających działań trudno będzie zaradzić pandemii. Szybki tryb życia
sprawia, że ludzie często szukają łatwiejszych i gotowych rozwiązań. Sięgają po słodycze oraz
słone przekąski sprzyjające tyciu, spożywają wysokokaloryczne posiłki bogate w węglowodany proste oraz nasycone kwasy tłuszczowe. Do 2020 roku na całym świecie podejmowane
są działania mające na celu zwiększenie świadomości społeczeństw na temat cukrzycy oraz
ograniczenie zachorowalności na cukrzycę, które wpisane zostały w ramy WHO NCD6 Global
Action Plan 2013-2020. Obecnie nie istnieje żadna skuteczna i wprowadzona do praktyki klinicznej metoda zapobiegania cukrzycy typu 1 zarówno w populacji ogólnej, jak i u osób z grup
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ryzyka. Wykazano natomiast, że można zapobiec lub opóźnić cukrzycę typu 2 poprzez modyfikację stylu życia lub podawanie niektórych środków farmakologicznych97. Terapia behawioralna jest bardzo ważnym elementem leczenia wszystkich pacjentów z rozpoznaną cukrzycą
(zarówno typu 1 jak i 2). Prawidłowe żywienie oraz aktywność fizyczna mają istotne znaczenie
w poprawie ogólnego stanu zdrowia pacjentów, prewencji oraz leczeniu powikłań cukrzycy.
Wskazane jest stosowanie diety o odpowiednim, indywidualnie dobranym bilansie kalorycznym oraz różnym rozkładzie makroskładników (białek, tłuszczy i węglowodanów). Jako
główne źródło węglowodanów uznaje się produkty o niskim indeksie glikemicznym < 55 IG,
które nie powodują dużych skoków glikemi, a więc nie doprowadzają do wyrzutu dużych dawek insuliny. Wykazano, że spożywanie w dużej ilości pokarmów takich jak białe pieczywo
czy słodkie napoje, czyli o wysokim indeksie glikemicznym, sprzyja rozwojowi cukrzycy. Natomiast spożywanie produktów o niższym indeksie glikemicznym, czyli np. pieczywa gruboziarnistego, znacząco obniża ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 298. Szczególnie rekomendowane są diety: śródziemnomorska, DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension), wegeteriańska lub wegańska, dieta niskotłuszczowa albo niskowęglowodanowa. Instytut Żywności
i Żywienia (IŻŻ) opracował 7 prostych zaleceń żywieniowych mogących pomóc chorym na cukrzycę typu 2. Są one zgodne ze stanowiskiem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego
i Światowej Federacji Diabetologicznej. Zalecenia obejmują:
1. Ustalenie kaloryczności diety z dietetykiem.
2. Ustalenie zawartości węglowodanów z dietetykiem.
3. Spożywanie 4-5 posiłków dziennie.
4. Jedzenie małych porcji, dodawanie często warzyw.
5. Wartościowe śniadanie.
6. Unikanie cukru, słodyczy i słodkich napojów.
7. Korzystanie przez IŻŻ zalecanych produktów spożywczych.
Aktywność fizyczna
Zwiększenie wrażliwości tkanek na insulinę jest głównym celem w prewencji oraz leczeniu
cukrzycy. Na zmniejszenie insulinooporności znacznie wpływa redukcja ilości tkanki tłuszczowej trzewnej. Liczne badania naukowe dowodzą, że niezależnie od zmniejszenia masy ciała,
wysiłek fizyczny zwiększa wrażliwość tkanek na insulinę. Przyczyną tego zjawiska jest zwiększenie aktywności glukotransporterów 4 (GLUT 4) w komórkach mięśni szkieletowych podczas pojedyńczego wysiłku fizycznego oraz zwiększenia ich syntezy w wyniku regularnych
treningów99. PTD w swoich zaleceniach podkreśla ogromną rolę wysiłku fizycznego. Szczególnie zalecany jest wysiłek na świeżym powietrzu, który charakteryzuje się wolnym początkiem i końcem, unikaniem ćwiczeń napięciowych i wstrzymujących oddech. Najbardziej odpowiednią formą wysiłku dla osób cierpiących na cukrzycę typu 2, w przedziale wiekowym
powyżej 65 roku życia lub z nadwagą/otyłością jest spacer, 3-5 razy w tygodniu. Zalecany jest
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wysiłek na świeżym powietrzu, charakteryzujący się wolnym początkiem i powolnym zakończeniem. Wysiłek fizyczny dla osób w tym przedziale wiekowym może być dość problematyczny, ponieważ często cukrzyca typu 2 współistnieje z chorobą wieńcową oraz zmianami
zwyrodnieniowymi stawów. Jednak nie należy rezygnować z aktywności fizycznej i w miarę
możliwości poświęcać jej przynajmniej 30 minut dziennie. Jest on bowiem korzystny dla prawidłowego funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego oraz mięśni szkieletowych, zmniejsza ryzyko upadków, pomaga utrzymać prawidłową glikemię i lipidemię, zmniejsza śmiertelność oraz znacznie poprawia jakość życia u osób starszych100. W przypadku osób bez istotnych
przeciwwskazań, szczególnie w młodszych grupach wiekowych, należy zachęcać do wysokiej
aktywności fizycznej, w tym do uprawiania sportu. Chorzy wymagają dodatkowej edukacji
w zakresie efektu glikemicznego wywołanego różnymi formami aktywności fizycznej (np. wysiłek tlenowy, oporowy, interwałowy)101.
Stres i higiena psychiczna
Styl życia obejmuje również higienę psychiczną. Jednym z czynników oddziałujących jest
stres, który znacznie wpływa na gospodarkę węglowodanową organizmu. Powoduje on zwiększenie stężenia glukozy we krwi. W konsekwencji następuje zwiększenie wydzielania insuliny,
a to z kolei prowadzi do insulinooporności. Sytuacje stresowe często wywołują chęć sięgania
po słodkie lub słone przekąski oraz inne kaloryczne posiłki, aby „zajeść” stres. Zjawisko to
również doprowadza do hiperglikemii i zwiększenia ryzyka rozwoju cukrzycy102. Depresja
również często współwystępuje z cukrzycą i istotnie zwiększa ryzyko rozwoju powikłań cukrzycy. U chorych na cukrzycę należy ocenić występowanie objawów lękowych, uzależnienia,
zaburzeń odżywiania się, osłabienia poziomu procesów poznawczych. Stany te mogą znacznie
osłabiać adaptację do choroby.
Podsumowanie
Co 5 sekund diagnozuje się cukrzycę u kolejnej osoby, a co 10 sekund ktoś umiera z powodu
jej powikłań103. Miliony ludzi na świecie choruje, jeśli nic nie zostanie zrobione to liczba ta
podwoi się tylko w ciągu jednego pokolenia. Cukrzyca w Polsce potrzebuje redefinicji, ponieważ w dzisiejszych czasach nie jest wystarczający jej medyczny aspekt. Medycyna coraz lepiej
radzi sobie z cukrzycą. Niestety w tyle pozostają rozwiązania systemowe oraz zrozumienie na
poziomie społecznym i indywidualnym. Według licznych badań epidemiologicznych głównymi przyczynami nasilającej się epidemii cukrzycy są niekorzystne zmiany środowiskowe,
prowadzące do wzrostu częstości otyłości i zmiany stylu życia, w tym dotyczące nieprawidłowego odżywiania oraz ograniczenia aktywności fizycznej. Niewłaściwe zachowania, które
sprzyjają nadmiernemu gromadzeniu tkanki tłuszczowej obserwowane są już u dzieci i młodzieży. W badaniach amerykańskich wykazano, że aż 42% 6-11-latków i 92% 12-19-latków
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w USA nie wykonuje zalecanej (60 min/dobę) aktywności fizycznej. Efektem tego, obok nadwagi i otyłości, jest zmniejszona masa mięśniowa i obniżona wydolność fizyczna w życiu dorosłym104. Zdaniem ekspertów rosnące dramatycznie koszty leczenia cukrzycy i jej powikłań
są nieosiągalne dla budżetów państw, w związku z czym zachęcają rządzących do przygotowania programów, których celem byłoby ograniczenie wzrostu nowych zachorowań oraz możliwie jak najwcześniejsze ich wykrywanie. Dieta, aktywność fizyczna oraz unikanie stresu zapobiegają rozwojowi cukrzycy typu 2, a u osób chorujących w obu przypadkach pozwalają na
wyrównanie glikemii oraz doprowadzają do zwiększenia wrażliwości tkanek na insulinę.
Zmiana stylu życia pozwala na lepszą kontrolę choroby, co hamuje dalszy jej rozwój oraz pozwala uniknąć przewlekłych powikłań, tj. retinopatii, nefropatii, neuropatii, choroby niedokrwiennej serca czy udaru mózgu.
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DIABETES AS 21ST CENTURY EPIDEMIA
Summary: Diabetes is one of the most dangerous diseases of civilization. The World Health Organization called it the first non-infectious epidemic. The purpose of splitting the chapter is to influence diabetes on the lives of people who are at extended risk or are already sick. Preventive actions to prevent
its development were also discussed. The work was taken into account on the basis of data analysis
published, among others by the International Diabetes Federation (IFC), the World Health Organization
(WHO) and the World Diabetes Federation. Diabetes is inaccessible only for a number of specific connections, but as a metabolic disease it also causes many related consequences that are associated with
damaged, dysfunction and failure of many on devices. Adequate diet and exercise to manage the initial
stages of the disease, keeping the patient in good condition.
Keywords: Diabetes, epidemic, lifestyle, health, prevention.
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Dariusz Piotr Nosorowski105
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ JAKO NATURANY PRZYMIOT
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERTORIALNEGO W ASPEKCIE
DZIAŁAŃ STRAŻY MIEJSKIEJ M. ST. WARSZAWY
Streszczenie: CSR, społeczna odpowiedzialność, stabilność korporacyjna, sumienie korporacyjne. A jak na tym
tle wygląda, czy też powinna wyglądać działalność jednostek administracji publicznej? Jak ma sobie radzić
organizacja samorządowa w konfrontacji z oczekiwaniami wielopłaszczyznowych interesariuszy? Czy dotyka ją
high velocity otoczenia? Społeczna odpowiedzialność, zorientowanie na efektywność, jak też idea resilience,
przychodzą w tej materii z pomocą, dzięki czemu możemy próbować wyjaśnić fenomen pozytywnej adaptacji i
rosnącego zaufania, do tak mało popularnej jeszcze ostatnimi laty, organizacji jaką jest Straż Miejska we
współczesnym środowisku miejskim.
Słowa kluczowe: Społeczna odpowiedzialność, straż miejska, samorząd, resilience.

Wprowadzenie
Social Responsibility – (SR) w ujęciu tradycyjnym postrzegano społeczną odpowiedzialność
jako zestaw działań, strategię, właściwą środowisku biznesowemu. Szczególnie silny nacisk na
rozwój tego podejścia do biznesu nastąpił w wyniku kryzysu finansowego i gospodarczego w
latach 2007–2009, który niewątpliwie wstrząsnął kapitalistycznym światem i postawił pytania,
które wcześniej, tak wyraźnie nie były artykułowane. W ślad za tym pojawiły się zwiększone
oczekiwania interesariuszy w przedmiocie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
(Corporate Social Responsibility). Zatem i sama koncepcja CSR uległa znacznemu poszerzeniu
w porównaniu do historycznych początków. Istotę CSR w nowoczesnym wydaniu, stosunkowo
wyczerpująco i przekrojowo opisuje norma w zakresie społecznej odpowiedzialności ISO
26000, zawierająca wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności, czyli
odpowiedzialności organizacji za wpływ podejmowanych decyzji i działań na społeczeństwo i
środowisko, zapewnianej poprzez przejrzyste i etyczne postępowanie 106. Jednak pomimo
podejmowanych działań, rozwiniętej doktryny, badań, nadal istnieje szereg wyzwań w zakresie
CSR, którym należy sprostać. Jednym z nich jest próba odpowiedzi, zawarta w tym artkule, na
ile obszar społecznej odpowiedzialności funkcjonuje w jednostkach niekomercyjnych,
szczególnie w tych powiązanych z administracją samorządową, która w założeniu swym
powołana została aby służyć lokalnej społeczności. Chcąc nadać opracowaniu wymiar bardziej
praktyczny, rozważania oparte zostały na „case study”107 których podmiotem jest Straż Miejska
m. st. Warszawy (SM). Istotne to jest z tego względu, iż formacja ta działająca na terenie
największej aglomeracji miejskiej w Polsce, z największą ilością mieszkańców jest poniekąd
prekursorem we wprowadzaniu nowych rozwiązań, które następnie bywają niejednokrotnie
kopiowane i wdrażane w innych tego typu jednostkach na terenie kraju. Te potrzeby są efektem
nieustających zmian w otaczającej nas rzeczywistości, jak również ewoluujących i rosnących
oczekiwań społecznych, które kierowane są również do jednostek publicznych takich jak straże
Doktorant SGH; Naczelnik Wydziału Centralne Stanowisko Kierowania w Straż Miejska M. St. Warszawy.
ISO 26000 Guidance on social responsibility Norma Międzynarodowa dotycząca społecznej odpowiedzialności; pkn.pl/informacje/2013/09/iso-26000 (10.01.2020 r.).
107
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miejskie. I choć czasem można odnieść wrażenie, iż na pojawiające się nowe trendy, wyzwania,
aktywnie odpowiadają jednostki z sektora biznesowego, a w wymiarze administracji publicznej
wydaję się, iż występuje pewien niedobór analiz z tej problematyki. To należy zadać pytane,
czy słuszna będzie teza, iż środowisko administracji samorządowej nie reaguje odpowiednio na
przetaczające się we współczesnym świecie zmiany i oczekiwania społeczne? Jak w tym
zakresie radzi sobie Straż Miejska m. st. Warszawy, czy odnosi sukces, jeżeli tak, to czym może
być to spowodowane?
Wymiar Praktyczny
Jako przykładowe obszary znajdujące się w kręgu realnego zainteresowania społecznej
odpowiedzialności zarówno w środowisku biznesowym, jak i administracji publicznej, można
wymienić: raportowanie danych pozafinansowych m.in. oceny ryzyk, przeciwdziałania
korupcji, negatywnego wpływu na środowisko, czy poszanowania praw człowieka. I takie
działania Straż Miejska m. Stołecznego m. st. Warszawy prowadzi. Co rocznie aktualizowane
i raportowane i oceny ryzyk, raporty korupcji, mają w tej jednostce praktyczne i codzienne
zastosowanie. Kluczowym zatem wydają się być działania dążące do zwiększania
transparentności, a także budowanie szerokiego zrozumienia jak i poparcia społecznego dla
koncepcji CSR, wraz z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego. W myśl wytycznych
uwypuklonych w strategii gospodarczej „Europa 2020 – Strategia dla Wzrostu Inteligentnego,
Zrównoważonego i Sprzyjającego Włączeniu Społecznemu”108. W której to państwa
członkowskie UE, przyjmując tę strategię, miały na celu tworzenie stabilnych podstaw wzrostu
gospodarczego umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych społeczeństwa.
Odpowiedzialność i zobowiązanie organizacji do włączania aspektów społecznych w proces
podejmowania decyzji oraz wzięcie odpowiedzialności za wpływ podejmowanych decyzji i
aktywności na społeczeństwo. Oznacza to zachowania zarówno transparentne, jak i etyczne,
przyczyniające się do zrównoważonego rozwoju, zgodne z obowiązującym prawem i spójne z
międzynarodowymi normami. Wskazuje to również na to, iż społeczna odpowiedzialność
winna być wbudowana w strukturę organizacji, praktykowana w jej codziennych działaniach
oraz bierze pod uwagę oczekiwania interesariuszy. I przez taki pryzmat powinniśmy patrzeć
kierując swoje oczekiwania w stosunku do jednostek gospodarczych jak i publicznych. Bowiem
przenikające się obszary odpowiedzialności społecznej wielopłaszczyznowo wiążą podmioty
prywatne jak i publiczne ze społeczeństwem. Dokonując swoistego rodzaju podsumowania w
zakresie cech jednostek społecznie odpowiedzialnej, możemy powiedzieć, iż są to podmioty,
które opierają się w swych działaniach na przepisach prawa, działają etycznie i transparentnie.
I z całą pewnością nie możemy zamknąć tej przestrzeni w zakresie corporate (biznes). Nie
pozwalają na to zmiany zachodzące w wymiarze intensyfikującej się świadomości społecznej,
zwiększona chęć współdecydowania o wyglądzie otaczającego świata, czy też zwiększona chęć
wpływania na jakość relacji międzyludzkich. Implikuje to przemiany w zarządzaniu109
dotyczące obu sektorów, prywatnego i publicznego. Przez co następuje kreowanie
EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu;
https://op.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/6a915e39-0aab-491c-8881-147ec91fe88a/language-pl (10.01.2020 r.)
109
K. Mizera, Odpowiedzialność społeczna w administracji, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we
Wrocławiu nr 24/2011.
108
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zapotrzebowania na nowy wymiar kooperacji w oparciu o równość stron. A naturalną
konsekwencją tego procesu jest wzrost społecznej świadomości w znaczeniu SR (ang. Social
Responsibility), szczególnie wśród podmiotów niekomercyjnych. Siła oddziaływania
społecznego jest tak duża, iż wymusza to zmiany w wymiarze praktycznym ze strony
administracji i zmiany te ostatnimi laty zdecydowanie przyśpieszyły.
Warszawa 19115
Dobrym przykładem będą działania związane z praktycznym wymiarem budowania społecznej
odpowiedzialności, które w erze powszechnej cyfryzacji i digitalizacji stają się niemal
nieograniczone. Przez co mogą być i są wykorzystywane jako narzędzia służące budowie
odpowiedzialności społecznej w wymiarze praktycznym. Dobrym przykładem może być tutaj
platforma komunikacyjna stworzona przez m. st. Warszawa. A mianowicie portal: Warszawa
19115 Miejskie Centrum Kontaktu. Innymi słowy: Warszawa 19115 Miasto czynne całą
dobę110.
Mamy tu do czynienia z urzędem czynnym całą dobę, umożliwiając tym samym
wszystkim zainteresowanym kontakt z nim, siedem dni w tygodniu, 24h na dobę. Taka potrzeba
kształtowania możliwych interakcji mieszkańców z administracją publiczną jest coraz bardziej
powszechna i potrzebna. Dotyczy to całej administracji, jednak samorządów (władz lokalnych)
w sposób szczególny, jako organów bezpośrednio odpowiedzialnych przed mieszkańcami,
swoimi wyborcami. Proces ten zaczyna odgrywać coraz większą rolę w życiu publicznym.
Dążenie do lepszej jakości usług, wyższej jakości życia mieszkańców i dialog z obywatelami
wpisywane są często w plan zrównoważonego rozwoju miast i władza samorządowa musi
dostrzec, że ścisła współpraca z mieszkańcami stanowi podstawowy kapitał w procesie rozwoju
lokalnego i regionalnego. Jakiś czas temu, guru zarządzania Peter F. Drucker rzekł:
- wolne przedsiębiorstwo, działające w warunkach wolności ekonomicznej nie może
istnieć tylko dlatego, że jest dobre dla biznesu; sens jego istnienia polega na tym, że jest
potrzebne społeczeństwu111.
Parafrazując słowa Druckera można rzec, że jakakolwiek jednostka administracji
samorządowej nie może istnieć tylko dlatego, że jest to dobre tylko dla niej. Sens jej istnienia
ma tylko wówczas umocowanie, gdy jest potrzebna lokalnemu społeczeństwu.
Straż Miejska m. st. Warszawy (SM)
Jak to się ma do działań straży gminnych? Na ile działania tych formacji polegające na
organizowaniu życia zbiorowego oraz zaspokajaniu potrzeb społecznych grup obywateli oraz
jednostek112 są społecznie odpowiedzialne?
Ustawodawca, będący jednym z interesariuszy113, uchwalając akt regulujący działania
straży gminnych (miejskich)114 umieścił w nim swoje oczekiwania i wyznaczył ramy działania.
Warszawa 19115 - miasto czynne całą dobę; https://warszawa19115.pl/ (12.01.2020 r.)
P.F. Drucker, Myśli przewodnie DRUCKERA, Wyd. MT Biznes, Warszawa 2002, s. 34
112
H. Izdebski, Badania nad administracją publiczną, w: Administracja publiczna, red. J. Hausner, PWN, Warszawa 2006, s. 20.
113
Interesariusze (ang. stakeholders) to strony zainteresowane. grupy lub jednostki, które mogą wpływać lub znajdują się pod wpływem działania organizacji.
114
Ustawa o strażach gminnych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. 2019.1795 j.t.) System Informacji Prawnej (SIP)
LEX na dzień 11.01.2020 r.
110
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Już na wstępie wskazanej regulacji w art. 1 ust. 2 umieścił on zapis, iż straż spełnia służebną
rolę wobec społeczności lokalnej, wykonując swe zadania z poszanowaniem godności i praw
obywateli. Jest to dyspozycja, z której jasno wynika status prawny straży gminnych (miejskich).
Ich służebna rola wobec społeczeństwa skutecznie eliminuje wszelkiego rodzaju przejawy
władcze. Nie mają władzy nad społeczeństwem, lecz jemu służą. Jest to ustawowe zobligowanie do społecznej odpowiedzialności ze strony straży gminnych (miejskich). Następnie w art. 2
ustawodawca w sposób bezpośredni wskazuje, kolejnego interesariusza, który jest władny powołać straż do życia w ramach jednostki samorządu terytorialnego, określając, iż rada gminy
może utworzyć straż gminną. Jak również ją rozwiązać. W myśl zaś regulacji prawnej zawartej
w art. 6 ustawy o strażach gminnych (miejskich). Straż jest jednostką organizacyjną gminy i
rada gminy może postanowić o umiejscowieniu straży w strukturze urzędu gminy. W takim
przypadku szczegółową strukturę organizacyjną straży określa regulamin straży nadawany
przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta). Przedmiotowa delegacja ustawowa w ramach miasta stołecznego Warszawy została skonsumowana w Uchwale Nr IX/158/2011 Rady Miasta
Stołecznego Warszawy z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie nadania statutu Straży Miejskiej
m.st. Warszawy115. Rzeczony akt prawny w art. 3 potwierdza służebną rolę i społeczną odpowiedzialność straży miejskiej mówiąc, iż spełnia ona służebną rolę wobec społeczności lokalnej, wykonuje swoje zadania z poszanowaniem godności i praw człowieka. Trudno bowiem
dowodzić możliwość spełniania służebnej roli wobec społeczności lokalnej bez odpowiedzialności wobec niej. Stąd zatem można wywodzić głównego interesariusza straży miejskiej, jak
i całej organizacji samorządowej, a mianowicie społeczność lokalną. Wszak zarówno ustawodawca, jak jednostki samorządu terytorialnego wskazują na swoją bezpośrednią zależność, jak
i podległość mieszkańcom danej społeczności.
Zatem możemy wysnuć bezpośredni wniosek z powyższej argumentacji, iż na
odpowiedzialność społeczną Straży Miejskiej m. st. Warszawy zwracają uwagę wszystkie
grupy interesariuszy: ustawodawca, struktury administracji publicznej np. wojewoda, władza
lokalna (Rada Miasta Stołecznego Warszawy) mająca umocowanie do tego aby powoływać do
życia straż gminną (miejską), jak również rozwiązać istniejącą oraz wójt, burmistrz, czy
prezydent jako bezpośredni przełożony komendanta straży zarządzającego jej strukturami.
Jednak najważniejszym interesariuszem w działaniach straży jest niewątpliwie lokalne
społeczeństwo. To dla mieszkańców miasta straż została powołana, jak również wobec nich
jest zobowiązana i odpowiedzialna społecznie. W przypadku miasta stołecznego Warszawy ma
to miejsce od czerwca 1991 roku, kiedy została powołana do życia Straż Miejska M. St.
Warszawy. Do jej zadań należą głównie działania mające wpływać na poprawę jakości życia
warszawiaków. I tak jak np. troska o dobrobyt dostawców czy zarządzanie odpadami –
powinno leżeć w interesie wszystkich firm, niezależnie od ich wielkości i miejsca, w którym
działają. To tym bardziej troską o szeroko pojęty interes społeczny musi w swoich działaniach
kierować się stołeczna straż miejska. Szczególnie iż jest największą i najprężniej działającą
jednostką tego typu w Polsce. W ramach swoich działań wciąż wprowadza nowe rozwiązania
i dostosowuje taktykę ich realizacji do zidentyfikowanych potrzeb mieszkańców.
Wybrane obszary działań Straży Miejskiej m. st. Warszawy:
− ochrona porządku i spokoju w miejscach publicznych;
115

SIP Lex, na dzień 12.01.2020 r.
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−
−
−
−
−
−

kontrola ruchu drogowego;
pomoc bezdomnym;
ochrona zwierząt;
kontrola i ochrona środowiska;
zabezpieczanie imprez masowych;
działania edukacyjno-informacyjne116.
Rozpiętość obowiązków w których Straż Miejska realizuje swoje kompetencje, jak
również ilość podejmowanych zdarzeń świadczy o ogromie wykonywanej pracy przez tą
formację w przestrzeni publicznej miasta stołecznego Warszawy. Jest też swoistym
wskaźnikiem rosnącego zaufania społecznego. Ponad 80% podejmowanych interwencji są
efektem realizacji zleceń mieszkańców. I tak przyglądając się najświeższemu raportowi
z działalności Straży Miejskiej m. st. Warszawy za 2019 r.117 widzimy sprawną i efektywną
strukturę, której powierzono ogrom obowiązków. Sięgając po zagregowane dane widzimy,
iż w 2019 roku przyjęto 639 285 zgłoszeń dotyczących zagrożeń, naruszeń przepisów lub
nieprawidłowości występujących na terenie miasta. Średnio w ciągu doby rejestrowano ich
1 752. Realizowane interwencje były wynikiem przede wszystkim zgłoszeń pochodzących od
mieszkańców, Policji, Pogotowia Ratunkowego, operatorów monitoringu miejskiego, jak
również własnych działań strażników miejskich. Z prezentowanych danych wynika, że udział
mieszkańców w zleceniach wynosi aż 82% wszystkich zgłoszeń. Jest to niewątpliwie
mierzalny wynik rosnącego zaufania warszawiaków, jak i efekt społecznej odpowiedzialności
stanowiącej priorytet w działalności SM. Uśredniając wymienione dane statystycznie,
otrzymujemy wynik, iż co 50 sekund rejestrowane jest nowe zgłoszenie w systemie straży
miejskiej, a co 7 minut strażnicy podejmują interwencję związaną z ochroną życia lub zdrowia,
a co 19 minut interwencję dotyczącą zwierząt. Sumując zaś zgłoszenia w podziale na kategorie
możemy ukazać, iż największy udział w działalności straży miejskiej mają zgłoszenia
dotyczące ruchu drogowego, ponad 395 tysięcy w 2019 r. Następna kategoria to
bezpieczeństwo i porządek publiczny blisko 151 tysięcy zgłoszeń. W okolicy 58 tysięcy
uplasowały się interwencje z zakresu spraw komunalnych i ochrony środowiska. Kolejna
kategoria to ponad 35 tysięcy zgłoszeń dotyczących zwierząt. Można zaryzykować twierdzenie,
iż każdy obszar w którym Straż Miejska m. st. Warszawy realizuje swoje zadania koresponduje
ze społeczną odpowiedzialnością. Obrazowo jest to przedstawione na poniższym diagramie
(rys. nr 1). Ukazującym codzienne działania Straży, które są podporządkowane potrzebom
mieszkańców i gości stolicy. Cyklicznie, na podstawie sygnałów, które wpływają od
mieszkańców, aktualizowana jest lista obszarów, które wymagają największej uwagi.

Misja Straży Miejskiej m. st. Warszawy https://www.strazmiejska.waw.pl/straz-miejska/zadania-sm.html
(15.01.2020 r.)
117
2019 Sprawozdanie Roczne; https://storymaps.arcgis.com/stories/44014bf4736a4c2c973b3a4c22367f9e
(15.01.2020 r.)
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Rysunek 1. Występowanie CSR w zadaniach realizowanych przez Straż Miejską m. st. Warszawy

Źródło: 2019 sprawozdanie roczne Straż Miejska m. st. Warszawy (s. 2).

Największe wyzwania Straży Miejskiej m. st. Warszawy
Mając ilościowy i rodzajowy obraz zadań z którymi mierzy się straż warszawska, i aby móc
zrozumieć stopień trudności z którymi boryka się ta formacja, trzeba zestawić to jeszcze z
pozostałymi danymi. Na początek zestawienie ilość zgłoszeń vs. ilość zatrudnionych
pracowników w straży w latach 2013 – 2018:
1. w 2013 roku – 442 569 zgłoszeń, przy stanie zatrudnienia wynoszącym 1526 strażników,
2. w 2014 roku – 439 851 zgłoszeń, przy stanie zatrudnienia wynoszącym 1488 strażników,
3. w 2015 roku – 458 958 zgłoszeń, przy stanie zatrudnienia wynoszącym 1501 strażników,
4. w 2016 roku – 529 483 zgłoszenia, przy stanie zatrudnienia wynoszącym 1450 strażników,
5. w 2017 roku – 565 679 zgłoszeń, przy stanie zatrudnienia wynoszącym 1424 strażników,
6. w 2018 roku – 627 676 zgłoszeń, przy stanie zatrudnienia wynoszącym 1401 strażników118.
Standardowo tendencja rosnącej ilości zgłoszeń z malejącym zatrudnieniem, zwłaszcza
w jednostce około budżetowej, winna przekładać się na niższą jakość świadczonych usług i
zmniejszającą się satysfakcję społeczną z pracy strażników. Powinien ucierpieć też na tym
wskaźnik odpowiedzialności społecznej w postaci wskaźnika satysfakcji z działań SM. Jednak
tak nie jest. Barometr Warszawski, badanie społeczne przeprowadzane cyklicznie, dwa razy w
roku, pośród mieszkańców stolicy, który realizowany jest na losowej i reprezentatywnej próbie
mieszkańców stolicy mówi coś innego. Ankieterzy przeprowadzają bezpośrednie wywiady
(face-to-face) w domu respondenta, przy wykorzystaniu techniki CAPI (Computer Assisted
118

Dane ze sprawozdań rocznych Straży Miejskiej m. st. Warszawy za lata 2013-2018.
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Personal Interview). Każdy z pomiarów realizowany jest na próbie 1100 mieszkańców
Warszawy w wieku 15 i więcej lat. Maksymalny statystyczny błąd pomiaru dla tej wielkości
próby wynosi +/- 3%119. Wyniki w ubiegłego roku mówią, iż w pierwszym badaniu mający
miejsce w połowie roku Straż Miejską i jej działalność dobrze oceniało 68% respondentów,
a kilka miesięcy później było to już 72% badanych. Sumując zatem, mamy do czynienia z pewnym fenomenem, konsekwentnie rośnie ilość zgłoszeń i to w stopniu co najmniej takim, który
możemy określić jako znaczny. Z ponad 400 tysięcy w 2013 r. vs. do ponad 600 tysięcy w 2018
i 2019 roku. Do tego należy dodać jeszcze jeden obszar, określany często jako determinant
miary zaangażowania pracowników, a mianowicie wynagrodzenie. Z wywiadów środowiskowych w postaci rozmów bezpośrednich z pracownikami można wysnuć wnioski, iż poziom
finansowej gratyfikacji w większości przypadków nie jest im satysfakcjonująca. I nie jest to
dziwne, czy zaskakujące, często z obrazu rozmów wśród personelu w różnych organizacjach i
branżach wysnuwa się wniosek, iż pensje powinny być wyższe. Jednak w przypadku strażników można znaleźć uzasadnienie w postaci średniej cech analogicznych wynagrodzeń w mieście stołecznym, wskazujących, że ich płaca oscyluje w przedziale średnich i niższych wynagrodzeń w Warszawie. Co też często podawane jest jako argument w rozmowach o braku chętnych do pracy w strukturach straży i wskazywane jako trudność, wyzwanie, z którym SM musi
się mierzyć.
Sumując, mamy do czynienia z dużą organizacją, której pracownicy, mówiąc wprost, nie
należą do szczodrze wynagradzanych, z instytucją, gdzie ilość zadań do wykonania rośnie,
a stan kadry maleje. A która wbrew tym przeciwnościom, a może dzięki nim, paradoksalnie
zyskuje w oczach społeczeństwa, która wywiązuje się ze swoich obowiązków w sposób spotykający się z coraz większym uznaniem i rosnącym społecznym poparciem. Gdzie społeczna
odpowiedzialność objawia się w codziennych działaniach praktycznych, a nie tylko deklaracjach słownych. Jak to możliwe?
Przeanalizujmy to stricte biznesowo. Złożoność występujących zawirowań rynkowych i
tempo przemian sugerują, że tradycyjne spojrzenie na zarządzanie utkwiło w swego rodzaju
kryzysie, z trudem mierząc się z syndromem swiftness of movement zachodzących zmian. Próby
udzielenia odpowiedzi, jak ma sobie radzić organizacja w obecnych warunkach, spełzają na
niczym. Być może przyświecające nam paradygmaty rzeczywiście uległy zawikłaniu. Zdaniem
J. Rokity otoczenie przedsiębiorstwa znajduje się na granicy między stabilnością a niestabilnością, generując wzorce zachowań, które są nieregularnie zmienne, a więc nieprzewidywalne.
(…) System jest nieuporządkowany, na granicy chaosu120. M. Romanowska pisze, że w takiej
sytuacji menedżer ma dwa wyjścia: albo zrezygnować z planowania strategicznego, albo odtwarzać logikę myślenia i zachowania z przeszłości. (…) Oba rozwiązania są złe121. Z drugiej
zaś strony H. Mintzberg122 optuje za odrzuceniem możliwości budowania planu strategicznego.
Na tej kanwie powstaje teoria modeli biznesowych próbujących być receptą na niedomagania
doktryny w wymiarze problemów biznesu współczesnego. R. Casadesus-Masanell i J.E. Ricart
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Barometr Warszawski, 2019; http://www.um.warszawa.pl/o-warszawie/warszawa-w-liczbach/2019
(17.01.2020 r.)
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J. Rokita, Planowanie strategiczne a nieprzewidywalność zmian warunków funkcjonowania organizacji [w:]
R. Krupski (red.), Planowanie strategiczne w warunkach niepewności, WszZiP, Wałbrzych 2007.
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M. Romanowska, Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2013, s. 13.
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H. Mintzberg, The Fall and Rise of Strategic Planning, „Harvard Business Review” 1994, styczeń – luty.
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opisują to tak: Dobre modele mają pewne wspólne cechy: zbieżność z celami organizacji, samowzmacniający się charakter i solidność. (…) udane modele biznesowe tworzą spirale wartości – inaczej mówiąc, pętle sprzężenia zwrotnego – które same się wzmacniają. Jest to najbardziej istotny i lekceważony aspekt funkcjonowania modeli biznesowych123 (…) Reasumując,
strategia to projektowanie i konstruowanie samochodu, model biznesowy to sam samochód,
a taktyka to sposób kierowania nim124. Teoria zarządzania strategicznego to zbiór rozwiniętych
paradygmatów, na które zwraca uwagę T.S. Kuhn125, opisujący wiele zjawisk. Rzeczywistość
jednak wymusza nowe założenia, znajdujące potwierdzenie u C. Carnalla mówiącego o paradygmacie jako zdolności radzenia sobie ze zmianą. (…) tworzenie organizacji z wykorzystaniem zmiennych kooperantów, partnerów, aliansów, eksponowanie tworzenia nowości wykorzystującej przewagę technologiczną126 czy u D. Jamali, który wprowadza jako paradygmat
akceptowanie kreowania wartości, jakości, reagowania na zmiany otoczenia, elastyczności, innowacji, integracji, zespołowości127. Pośród polskich propozycji udana jest synteza proponowana przez W.M. Grudzewskiego i I. Hejduka128. Wskazują oni na rozległy zbiór zróżnicowanych problemów wyznaczających nowe kierunki zarządzania. M. Romanowska twierdzi, że
zarządzanie strategiczne to podejmowanie decyzji nastawione na wykorzystanie szans i unikanie zagrożeń129. C.A. Montgomery proponuje strategię jako proces dynamiczny, niekończące
się budowanie, weryfikację i transformację130. Powyższe spostrzeżenia kreślą obraz mającego
charakter dynamiczny i nieciągły otoczenia, w którym organizacja musi aktywnie i wyprzedzająco przystosowywać się do zmian. Muszą one wynajdować i implementować mechanizmy
pozwalające na asymilację z ewoluującym otoczeniem. Strategią staje się ciągła adaptacja strategii (inkrementalizm) do chaosu otoczenia – ciąg decyzji jako reakcja na zmianę warunków.
Innym rozwiązaniem są strategie preferujące środowisko płynne. Jednak biorąc pod uwagę specyfikę, obszar działań, zadania i trudności z którymi zmaga się Straż Miejska m. st. Warszawy
najbardziej odpowiednia do określenia jej położenia i kanwy sukcesu jest idea zawarta w doktrynalnym określeniu w nauce jako idea resilience (elastyczność, sprężystość, prężność, odporność, zdolność regeneracji sił).
J. Hurrell stwierdza: Enterprises become more resilient by being more responsive to
their customers and the markets they serve, stawiając tezę, że organizacje stają się tym bardziej
odporne, sprężyste, im bardziej pełnią funkcję służebną wobec klientów i rynku131.
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Zatem możliwa odpowiedź na pytanie, dlaczego SM tak zaskakująco dobrze radzi sobie
z wyzwaniami mimo ewidentnych trudności, jest być może ukryta w pełnionej przez tą formację roli łączącej czynnik społecznej odpowiedzialności i służebnej roli wobec mieszkańców,
jako swoich „klientów”. Uwidacznia nam się przy tym dynamiczny proces, który odzwierciedla
względnie dobre przystosowanie się analizowanej organizacji do otoczenia mimo doświadczanych przez nią zagrożeń albo wręcz dzięki nim. Nie jest to proces jednotorowy, jego złożoność
zakłada wzajemne oddziaływanie spektrum czynników ryzyka, podatności oraz czynników
chroniących, wykształconych w dotychczasowej działalności struktur i kadry nimi zarządzającej. Organizacja uczy się korzystania z zasobów, by osiągnąć pozytywną adaptację mimo przeciwności. Podobnie wskazuje J. Birkinshaw132, pisząc, że w burzliwym otoczeniu biznesowym
organizacje winny wykształcić umiejętność bycia sprężystym. Zatem mamy do czynienia z
podmiotem uczącym się, który oddziałuje na lokalne społeczeństwo, a ono wpływa na niego.
Dzięki czemu następuje swoista synergia skutkująca wzajemnym rozwojem, zarówno w zakresie oczekiwań, jak też efektów z działalności. Daje to nam znacznie lepsze, niż można było się
tego spodziewać na podstawie wiedzy o czynnikach ryzyka, funkcjonowanie instytucji. Radzi
sobie ona zdecydowanie lepiej w danych okolicznościach niż można byłoby zakładać na podstawie doświadczeń w tej samej branży czy sektorze lub też powyżej założeń przyjętych w
ramach analizy czynników ryzyka zakładającej taki scenariusz. Być może występuje tutaj dodatkowo umiejętność wykształcona w kadrze zarządzającej i pracownikach polegająca na
utrzymaniu dobrego funkcjonowania mimo niekorzystnych doświadczeń, być może wsparte
umiejętnością szybkiego przystosowania się do nich. Co powoduje, iż mimo rosnącej ilości
zadań, jakość ich realizacji nie tylko nie spada, ale utrzymuje swój wysoki poziom, a nawet
wykazuje aspiracje rosnące. Zbyt daleko posuniętym wnioskiem byłoby definiowanie resilience jako cechy, która objawia się np. w kontekście spotykających organizację przeciwności.
Bardziej należy patrzeć na nią jak na organizm będący sumą różnych doświadczeń, osobowości, ujawniający w swoim zachowaniu jako struktury dynamicznej wzory postępowań, dzięki
którym stosunkowo dobrze, lepiej niż inne instytucje działające na danym obszarze lub zbliżonym zakresie, radzi sobie z wyzwaniami, wykazując przy tym zwiększoną elastyczność w przystosowaniu do różnorodnych uwarunkowań społecznych. Innymi słowy można powiedzieć o
organizacji, że posiada (lub nie) odpornościowe wzory zachowań, a nie że jest odporne (lub
nie) na przeciwności. Resilience to pozytywne lub ochronne procesy zmniejszające nieprzystosowanie do niekorzystnych okoliczności. A. Winston133 zauważa, że dzięki dążeniu do rozwoju
sprężystości (developing real resiliency) możemy minimalizować ryzyko napotkania trudności,
a nawet go uniknąć. Resilience uwzględnia ekspozycję na wiele czynników ryzyka i jednoczesne względnie dobre radzenie sobie mimo ich oddziaływania. Ze względu na interaktywny charakter resilience zazwyczaj nie jest mierzona bezpośrednio – wnioskuje się o niej na podstawie
dwóch odrębnych wymiarów: ryzyka i pozytywnej adaptacji. Ryzyko odzwierciadla rodzaj i
stopień zagrożenia prawidłowego funkcjonowania organizacji, pozytywna adaptacja odnosi się
do zachowań i ich przejawów, które świadczą o przezwyciężeniu trudności. Ryzyko brane pod
uwagę w kontekście resilience zazwyczaj ujmuje się w kategoriach wpływu określonego czyn-
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nika lub czynników ryzyka na funkcjonowanie podmiotu. Ryzyko jest definiowane jako okoliczności zwiększające zagrożenie pojawieniem się problemu. Proces ten w formie map ryzyka
i sposobów reakcji nań funkcjonuje w Straży Miejskiej m. st. Warszawy i ma swoje przełożenie
na praktyczne działania.
Czynniki ryzyka i ich pomiar
Jedna z metod pomiaru funkcjonowania organizacji i jej odporności to ocena negatywnych
zdarzeń. Możemy się oprzeć na danych samo opisowych, pozwalających uzyskać liczbę (sumę)
silnie stresujących zdarzeń mających miejsce np. w ostatnich dwóch latach działalności
przedsiębiorstwa bądź instytucji. Wskazane osoby otrzymują listę zdarzeń i mają zaznaczyć te,
które wystąpiły w wybranej jednostce czasu, oraz określić, na ile zdarzenie było postrzegane
jako pożądane i w jakim stopniu wpłynęło na organizację czy badany obszar. Metoda ta jest
krytykowana z powodu założenia, że respondent poprawnie wnioskuje, i ryzyka
subiektywizmu. Zdarzenia można podzielić na te, nad którymi organizacja ma lub powinna
mieć kontrolę, oraz negatywne zdarzenia losowe niepodlegające kontroli. Ryzyko inherentne i
rezydualne. Czy winniśmy brać pod uwagę tylko doświadczające organizację zdarzenie, czy
należy też poddać analizie okoliczności, jakie je poprzedziły? Te towarzyszące zdarzenia lub
okoliczności, często silnie oddziałujące, mogą mieć znaczenie dla dalszych losów organizacji,
tak samo jak następujące po nich doświadczenie, i określać przebieg procesu resilience. A czy
w definicji resilience winniśmy umieszczać i badać zdarzenia negatywne mniejszego kalibru,
ale za to występujące cyklicznie bądź ciągle? Zarówno „duże” negatywne sytuacje, jak
i „drobne” codzienne mogą służyć do pomiaru stopnia ryzyka i przystosowania organizacji.
Wszystkie wymienione metody mają swoje ograniczenia. Do najważniejszych
mankamentów tych metod należy koncentrowanie się na jednym lub zaledwie kilku wybranych
czynnikach ryzyka. To podejście nie uwzględnia efektu kumulowania się wpływu wielu
czynników ryzyka, co jest zazwyczaj najczęstszym symptomem występujących trudności.
Możemy łączyć czynniki w grupy, tworzyć złożone miary ryzyka i ochrony, tworzyć indeksy.
Ale to generuje problemy dotyczące sposobów konstruowania indeksów i uśredniania siły
wpływu poszczególnych czynników. Jednak nie ma innego rozwiązania dla prawidłowego
rozwoju organizacji czy to ze świata tzw. biznesu, czy też takiej która lokuje swoje działania
w sektorze publicznym, jak nauka i rozwój sztuki budowania odporności przedsiębiorstwa.
„What’s the most important capability for business today? The emerging capability every
business needs: The art and science of enterprise resilience”134.
Obszar pozytywnej adaptacji organizacji do otoczenia jako źródło jej sukcesu
Adaptacja jest wielowymiarowym pojęciem związanym z rozwojem wewnętrznym
i społecznym organizacji. Odnosi się do przemian jakościowych różnych funkcji i właściwości
zachodzących w organizacji procesów umożliwiających przechodzenie przez kolejne fazy
rozwoju, tj. wzrastanie. Realizowanie zadań na danym etapie rozwoju to warunek sukcesu w
realizacji zadań kolejnego etapu. Pewnych umiejętności nie można kupić, trzeba pokonać
trudności, nabywając wzorzec ochronny, odporność (choćby częściową) na podobne sytuacje.
Pozytywną adaptację możemy definiować jako przystosowanie organizacji mimo
występujących zagrożeń i przeciwności. Jedną z jej miar są organizacyjne kompetencje
134
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definiowane jako efektywne realizowanie zadań adekwatnych do założeń budżetowych
i rozwojowych z uwzględnieniem uwarunkowań nakładanych przez otoczenie. Kompetencje
rozumiane jako adaptacyjne zdolności organizacji polegające na korzystaniu z wewnętrznych
i zewnętrznych źródeł zasobów, by przechodzić przez kolejne stadia rozwoju albo nawet
istnienia organizacji. Oczekiwane kompetencje muszą być spójne z wielkością organizacji,
długością istnienia, posiadanymi zasobami. Należy uwzględniać kompetencje objawiające się
w różnych obszarach funkcjonowania organizacji, wyciąganie wniosków na podstawie tylko
jednego obszaru może być mylące. W pomiarze kompetencji należy uwzględnić przynajmniej
dwa wymiary: (1) spełnianie oczekiwań interesariuszy oraz (2) rozwój wewnętrzny organizacji
będący swoistą inwestycją w dalsze sukcesy, np. poprzez pracę nad wykształcaniem
mechanizmów, wzorców adaptacji do dynamicznego otoczenia, czyli zachowań spełniających
założenia resilience. Właściwe podejście do idei resilience objawia się w integracji trzech
dziedzin biznesowych: strategii, kultury i zarządzania ryzykiem. Tylko umiejętne ich
połączenie może dać nadzieję na wykształcanie tej zdolności.
Mechanizmy ryzyka a mechanizmy chroniące
Działanie tego samego czynnika może sprzyjać ryzyku lub ochronie, np. dotacja będzie
korzystna dla podmiotu, który we właściwy (inwestycyjny) sposób ją wykorzysta, a może
„rozleniwić” organizację niemuszącą zabiegać o kapitał z rynku. Powstaje pytanie, czym różnią
się procesy ryzyka od procesów chroniących. Otóż występowanie procesów ryzyka i procesów
chroniących jest bardziej związane z punktami zwrotnymi w życiu organizacji niż czynnikami
jako takimi. Innymi słowy, ważniejsze jest to, jakie procesy zostają uruchomione w wyniku
zadziałania jakiegoś czynnika ryzyka, niż sam ten czynnik. Warto rozpatrzyć, jakie czynniki
można określić jako chroniące, tak wewnętrznie (cechy indywidualne organizacji – np.
doświadczenie i kompetencja menedżerów zarządzających, wsparcie ze strony innych
instytucji, kondycja finansowa, marka, rozwój technologiczny, innowacyjność itd.), jak
zewnętrznie (silna pozycja wśród innych instytucji, duże zapotrzebowanie społeczne i ze strony
interesariuszy, na realizowane zadania przez organizację, postrzeganie jako atrakcyjnego
pracodawcy, ochrona prawna, kluczowe znaczenie w regionie itp.). Organizacja musi
wykształcić nawyki pozwalające na sprawne funkcjonowanie mimo czynników ryzyka albo
nawet dzięki nim. Można stosować wiele mechanizmów i systemów jakości. Mniej znane
polegają na:
- Redukowaniu (minimalizacji) wpływu czynników ryzyka: zastosowanie może mieć
cykliczna reinterpretacja oddziałujących (rzeczywistych lub potencjalnych) zagrożeń. Ocena
stopnia zagrożeń jest subiektywna, zależna od doświadczenia organizacji, w tym posiadanego
kapitału ludzkiego. Istotne są poprzednie doświadczenia, przypadki pozytywnego radzenia
sobie z czynnikami ryzyka, mogące uodpornić na ponowną interakcję z podobnym zdarzeniem.
Inne rozwiązanie, niechętnie przyjmowane, to redukcja oczekiwań przy jednoczesnym
wsparciu działów/osób najbardziej narażonych na oddziaływanie czynników ryzyka.
- Konwersji ekspozycji na działanie czynników ryzyka – działanie modyfikujące ryzyko
poprzez zmianę stopnia narażenia na sytuację zagrażającą lub zmniejszenie zaangażowania w
te działania. Organizacja wycofuje się z pewnego obszaru działań ze względu na czynniki
ryzyka może intensyfikować działania w innym obszarze. Celem jest zmniejszenie stopnia
narażenia na zagrożenie.
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- Przerwanie łańcucha negatywnych zdarzeń mogących następować w wyniku ekspozycji
na ryzyko. Mogą to być działania zmierzające do przerwania następujących po sobie
negatywnych zdarzeń wywołanych czynnikiem ryzyka, aby zapobiec ich utrwaleniu. Tu
ogromne znaczenie mogą mieć cechy organizacji. Jej sposób reakcji – spokojny,
zrównoważony – na czynnik ryzyka może nie tylko minimalizować początkowy wpływ
niektórych czynników, ale też zmniejszać prawdopodobieństwo wystąpienia interakcji
negatywnych wzorców czy kolejnych zdarzeń. Wskazane mechanizmy ochronne nie są tu
atrybutami jednostki, lecz wynikiem nakładania się różnych procesów, które uruchamiają się
w wyniku wystąpienia niestandardowego zdarzenia, oraz obecności doświadczonej kadry.
- Samocena i poczucie skuteczności – wzmacnianie tych obszarów może być
mechanizmem modyfikującym czy osłabiającym ryzyko. To, co dana organizacja myśli na swój
temat, jakie towarzyszą temu przekonania, jak jest oceniana wewnątrz przez swoich
pracowników, jak oni postrzegają swoje środowisko i jak oceniają własne możliwości, może
mieć istotny wpływ na to, czy zostaną uruchomione dostępne im zasoby, by poradzić sobie z
przeciwnościami. Wysoka i adekwatna samoocena oraz przekonanie, że można z powodzeniem
podołać nowemu zadaniu, należą do procesów ochronnych. Kształtują się one w wyniku
dobrych relacji na wszystkich poziomach organizacji. Istotne są obraz zarządu oraz sukcesy w
realizacji ważnych celów. Poczucie własnej wartości może ulegać zmianom w zależności od
sytuacji i nowych doświadczeń, które są związane m.in. z ważnymi momentami w życiu
organizacji. Jak piszą K.M. Sutcliffe i T.J. Vogus135 odpowiedź na zaistniałe przeciwności w
resilient organization jest inna niż w organizacjach mniej prężnych. Ponadto resilience jako
zdolność organizacyjna wzrasta, pozwalając zwiększyć efektywność walki z przeciwnościami.
Umożliwia to też diagnozowanie potencjalnego ryzyka wcześniej oraz podejście z większym
poczuciem kontroli niż w organizacjach bez tego przymiotu.
Podsumowanie
Social Responsibility – (SR) występuje jako naturalny przymiot wpisany w koncepcję istnienia
i działania Straży Miejskiej m. st. Warszawy. I wbrew pozorom jest jeszcze bardziej obecny w
działaniach tej instytucji niż ma to miejsce w przypadku przedsiębiorstw we wdrażanym przez
nie założeniom corporate social responsibility. Powodem jest ujęcie tych zadań w zakres
działań tej instytucji, w rdzeń, sens jej istnienia, oraz bezpośrednia odpowiedzialność przed
lokalnym społeczeństwem. Przedstawiony schemat działań i zakres zadań, jednoznacznie
kwalifikują przedmiotową instytucję jako społecznie odpowiedzialną. Ciekawym zaś obszarem
badawczym wyprowadzonym z rozważań w przedmiocie społecznej odpowiedzialności SM
jest jej efektywne i z sukcesem radzenie sobie z przeciwnościami, które wpisane są w działania
takiej instytucji i jej społeczną odpowiedzialność. Tutaj, prócz prowadzonych rejestrów ryzyk,
procedur korupcyjnych, z pomocą przychodzi koncepcja resilience, z której udziałem można
próbować wyjaśnić, dlaczego organizacja ta mimo działań w obszarach wrażliwych społecznie,
mimo przeciwności i narażenia na długotrwałe działanie silnych czynników ryzyka ,,rozwija
się prawidłowo i osiąga sukcesy. Innymi słowy, można próbować przyjąć założenie, że
resilience przerywa ścieżkę prowadzącą od wystąpienia czynników ryzyka do zachowań
135

K.M. Sutcliffe, T.J. Vogus, Organizing for Resilience [w:] Cameron K.S., Dutton J.E., Quinn R.E. (red.), Positive Organizational Scholarship: Foundations of a New Discipline, red. Berett-Koehler Publishers, San Francisco
2003.
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problemowych. Mimo wątpliwości terminologicznych i trudności w badaniach nad fenomenem
resilience można założyć dynamiczny rozwój tego obszaru, o czym świadczy coraz większa
liczba publikacji i opracowań naukowych.
Pożądane dalsze kroki to:
− rozszerzeniu wiedzy na temat rozwoju i funkcjonowania organizacji dobrze sobie
radzących w otoczeniu rynkowym, społecznym, mimo ekspozycji na silne czynniki
ryzyka i zagrożenia;
− badanie, odkrywanie i nazywaniu procesów oraz mechanizmów regulujących działanie
czynników chroniących;
− promowaniu idei resilience, np. poprzez edukację;
− integracji wyników uzyskiwanych przez badaczy różnych specjalności i dyscyplin,
zarówno zarządzania, jak i zachowań ludzkich (psychologii).
Należy skupić się na trzech modelach resilience: równoważenia ryzyka, redukowania
ryzyka i uodparniania na ryzyko. Koncepcja resilience otwiera bardzo obiecujący nurt badań
mogący się przyczynić do lepszego poznania uwarunkowań pozytywnej adaptacji
przedsiębiorstw i organizacji publicznych we współczesnej gospodarce i społeczeństwie.
A organizacje muszą być elastyczne, muszą umieć wchłonąć zdarzenie, przeprowadzać zmiany
i dostosować się do wymogów otoczenia, utrzymując społeczną odpowiedzialność. Celem
powinno być stworzenie kultury sprawiającej, że planowanie na wypadek kryzysów
i zachowania resilience staną się normalną częścią nie tylko biznesu lecz również administracji,
szczególnie tej samorządowej. Ponieważ jeżeli ona będzie lepiej przygotowana do działania w
sytuacjach zagrożenia, to społeczność której służą, również będzie lepiej przygotowana na
mogące wystąpić zdarzenia niosące ryzyko. Będą bardziej społecznie odpowiedzialne, będą
potrafiły lepiej zaspokajać pojawiające się potrzeby społeczne, zwiększając tym samym
komfort życia mieszkańców. A to jest przestrzeń, która z całą pewnością warta jest wysiłku
i zaangażowania ze strony praktyki i doktryny.
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RESILIENCE, RESISTANCE ORGANIZATION OR RESILIENCE PHENOMENON
Summary: How to deal with social responsibility has a public, local government institution? Legal
regulations and stakeholder expectations are important. The most important, however, is the ability to
act effectively despite adversity. With the help comes to us the idea of resilience, so that we can try
to explain the phenomenon of positive adaptation of the modern organization.
Keywords: Csr, social responsibility, the resilience of the institution, resistance.
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Maciej Rochel136
DOSTĘPNOŚĆ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ DLA
OSÓB O OGRANICZONYCH MOŻLIWOŚCIACH PORUSZANIA SIĘ
Streszczenie: Rozwój polskich miast sprawia, że samorządy rozpoczęły znaczne inwestycje w transport publiczny. Ich zasadniczą częścią jest zakup taboru, jednak coraz częściej w ramach takich inwestycji modernizuje
się również infrastrukturę przystankową. Dla osoby o ograniczonych możliwościach poruszania się ważny jest nie
tylko tabor, ale również infrastruktura która umożliwi skorzystanie z transportu publicznego. W ramach pracy
postanowiono przedstawić problemy z jakimi muszą się mierzyć osoby o ograniczonej możliwości poruszania się
(w tym osoby niepełnosprawne) w obrębie przystanków autobusowych i tramwajowych. Ponadto omówiono nowoczesne rozwiązania infrastrukturalne, które mogą poprawić dostępność do komunikacji publicznej, a także opisano postulaty zmian w przepisach i infrastrukturze przystankowej.
Słowa kluczowe: Dostępność, transport publiczny, osoby o ograniczonej możliwości poruszania się.

Wstęp
Od czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej samorządy rozpoczęły stopniowe inwestycje
w transport publiczny. Głównym sposobem promocji transportu zbiorowego i poprawy jego
wizerunku stał się zakup nowoczesnego, niskopodłogowego taboru137. Miasta prześcigały się
w zakupach taboru, stopniowo wyposażając pojazdy w coraz większą ilość nowinek
technicznych takich jak sieć Wi-fi, ładowarki USB czy też gniazdka 230 V.
Rysunek 1. Tramwaj PESA 2014N „Krakowiak” – widok na gniazdka USB i 230 V

Źródło: http://www.mpk.krakow.pl/ (dostęp: 2020.04.12)

Niestety, wraz z inwestycjami w tabor brakowało i nadal brakuje długofalowej polityki
poprawy infrastruktury przystankowej. Szczególnie w kontekście osób o ograniczonej
możliwości poruszania się, dla których nowy tramwaj czy też autobus będzie użyteczny jedynie
gdy będą mogli się do niego dostać.
Jak wskazuje raport NIK z 2016 r. „Dostępność publicznego transportu zbiorowego dla
osób niepełnosprawnych w miastach na prawach powiatu”138 w każdym z kontrolowanych
dziesięciu miast nie zapewniono osobom niepełnosprawnym możliwości korzystania
z publicznego transportu zbiorowego na takim samym poziomie dostępności, z jakiego
Mgr inż., Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Katedra Budowy Dróg, Kolei i Inżynierii
Ruchu.
137
BVG, The Accessibility of Urban Transport to People with Reduced Mobility
138
Najwyższa Izba Kontroli, Dostępność publicznego transportu zbiorowego dla osób niepełnosprawnych w miastach na prawach powiatu.
136
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korzystają osoby w pełni sprawne. W raporcie zwrócono uwagę na problemy związane
z brakiem niskopodłogowego taboru, ograniczoną informacją przewozową, a także
nieodpowiednim sposobem zaprojektowania i zorganizowania przestrzeni w obrębie
przystanków komunikacyjnych.
Dlatego zasadniczym celem artykułu jest wskazanie problemów z jakimi muszą się
mierzyć osoby o ograniczonej możliwości poruszania się (w tym osoby niepełnosprawne) w
obrębie infrastruktury przystankowej oraz możliwych rozwiązań tych problemów. W artykule
pominięto definiowanie osoby o ograniczonej możliwości poruszania się oraz osoby
niepełnosprawnej. Te definicje są dobrze opisane w wielu dokumentach takich jak np.
Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych139, czy też w dokumentach unijnych - Karta
Praw Podstawowych Unii Europejskiej140, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczącego praw pasażerów w transporcie
autobusowym i autokarowym oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004141.
Również w polskim ustawodawstwie został omówiony problem dostępności dla osób ze
szczególnymi potrzebami (nie tylko niepełnosprawnymi) w zakresie dostępności
architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej. Odpowiednie zapisy w tej
kwestii porusza Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami142.
Przystanki autobusowe
Podstawowym środkiem transportu publicznego w Polsce jest autobus. W zakresie dostępności
dla tej formy komunikacji ważny jest tabor i infrastruktura przystankowa. Główne problemy z
jakimi stykają się osoby o ograniczonej możliwości poruszania się w obrębie przystanków
autobusowych to:
− Niedostosowane krawędzie peronów i ich kształt (typ krawężnika) uniemożliwiające
podjechanie pojazdu pod krawędź peronu,
− Lokalizacja przystanku (w zatoce autobusowej) utrudniająca wjazd i wyjazd pojazdu,
− Umiejscowienie wiaty i innych urządzeń około przystankowych (latarni ulicznych,
słupków z rozkładami, itp.) na ścieżkach ruchu pieszego,
− Brak pasów (płytek) ostrzegawczych i prowadzących dla osób niedowidzących.
Krawędź peronu przystankowego
Standardowym rozwiązaniem ograniczenia jezdni na drogach w mieście jest krawężnik
drogowy. Jego wyniesienie ponad jezdnie przy chodniku określają przepisy Rozporządzenia w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne143. Natomiast
kształt krawężnika nie został określony w przepisach. W § 43 ust. 5 Rozporządzenia144
wskazano, że chodnik powinien być wyniesiony ponad krawędź jezdni na wysokość od 6 do
Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych.
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej.
141
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE dotyczące praw pasażerów w transporcie autobusowym
i autokarowym.
142
Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
143
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
144
ibidem.
139
140
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16 cm. Powyższe ustalenia dotyczą również przystanków autobusowych, jako miejsca styku
chodnika z jezdnią.
Ustawodawca pozostawił dużą swobodę w doborze parametrów technicznych
krawężników. Jednakże przyjęły się pewne nieformalne standardy w ramach dotychczasowej
praktyki projektowej, które zalecają przyjmować odsłonięcie krawężnika na 12 cm ponad
jezdnie przy chodniku. Dla przystanków autobusowych stosowano różne wysokości
krawężników, w granicach zgodnych z rozporządzeniem. W dotychczasowej praktyce, wielu
zarządców infrastruktury stosowało po prostu skopiowane rozwiązanie styku chodnika z
jezdnią na przystankach autobusowych czego efektem było wykonywanie krawędzi przystanku
z typowego krawężnika drogowego o odsłonięciu 12 cm.
Rysunek 2. Typowy przystanek autobusowy – miejscowość Stalowa Wola

Źródło: http://www.mzk.stalowa-wola.pl/ (dostęp: 2020.04.21)

Jak widać na rysunku 2, przystanek autobusowy został wykonany z kostki betonowej
i ograniczony betonowym krawężnikiem drogowym o wyniesieniu 12 cm. Taka konstrukcja
przystanku utrudnia dostęp pasażerom do pojazdu, ponieważ autobus nie może podjechać
maksymalnie blisko krawężnika w obawie o uszkodzenie koła145. Ponadto wykonane
wyniesienie krawędzi jest niedopasowane do wysokości podłogi autobusu niskopodłogowego,
która wynosi ok. 32 cm przez co na wejściu do pojazdu powstaje dodatkowy stopień. Dla osób
o ograniczonej możliwości poruszania się jest to istotne utrudnienie w dostępie do pojazdu.
Omówiony powyżej problem został zauważony przez zarządców infrastruktury, który
rozpoczęli w ostatnich latach stosowanie dedykowanych krawężników peronowych, które mają
zaokrąglony kształt oraz zwiększoną wysokość (16, 18 lub 22 cm wyniesienia). Takie
krawężniki nazywane są „Kassel Kerb” od miasta, które jako pierwsze wdrożyło takie
rozwiązanie już w 1992 roku146. Ich cechą charakterystyczną jest specjalne wyprofilowanie
wyniesionej powierzchni, które ma umożliwić podjechanie pojazdu maksymalnie blisko
krawędzi peronu bez uszkodzeń kół147. Jak pokazują badania148 zastosowanie takiego
krawężnika nie powoduje zwiększonego zużycia ogumienia w pojeździe.

145

https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/warszawa-przystanki-naprawde-dostepne-autobus-podjedziepod-sama-krawedz-52720.html (dostęp: 2020.04.21).
146
N. Tyler, Accessibility and the bus system. From concepts to practice.
147
Ibidem.
148
A. Bruce, D. Wilsher, Testing the gap distance between Kassel Kerbs and Public Service Vehicle boarding
steps.
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Rysunek 3 i 4. Wyprofilowany krawężnik peronowy na przystanku autobusowym w Warszawie

Źródło: https://zdm.waw.pl/ (dostęp: 2020.04.30)

Opisane rozwiązanie stosuje się od kilku lat jako standard przy remontach przystanków
w większości miast w Polsce149. Wysokość takiej krawędzi peronowej wynosi 16 cm, ponieważ
na więcej nie pozwalają przepisy w Polsce [tu źródło rozporządzenia]. W 2016 roku
w Warszawie prowadzono testy takich przystanków przez osoby niepełnosprawne, które
wykazały, że taki typ krawędzi peronowej pozwala na wjazd wózkiem do autobusu bez
rozkładania rampy, a także skraca czas wymiany pasażerów. Jest to również duże ułatwienie
dla osób starszych150.
Lokalizacja przystanku
Kolejnym elementem, który wpływa na dostępność komunikacji autobusowej dla osób o
ograniczonej możliwości poruszania się jest lokalizacja przystanku autobusowego. Wyróżnia
się 3 rodzaje przystanków: przystanek w zatoce autobusowej, przystanek bez zatoki (na jezdni)
i antyzatokę przystankową (przystanek wyspowy).
Rysunek 5. Rodzaje przystanków autobusowych

Źródło: opracowanie własne.

Polskie przepisy151 definiują jakie wymagania powinny spełniać przystanki
autobusowe, w tym przystanki w zatoce. Jednak nie wskazuje się szczegółowo kiedy należy

149

https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/warszawa-zdm-zaokragla-krawezniki-przystankowe-54976.
html (dostęp: 2020.04.30).
150
https://www.transport-publiczny.pl/mobile/warszawa-zdm-podwyzsza-przystanki-by-pasazerom-bylo-latwiej52040.html (dostęp: 2020.04.30).
151
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
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stosować dane rozwiązania lokalizacyjne. W § 119 ust. 5 Rozporządzenia152 opisano jedynie
kiedy powinno się stosować zatokę autobusowa. Przepis wskazuje, że na drodze dwupasowej
dwukierunkowej klasy G, Z lub L, gdy natężenie ruchu wynosi co najmniej 400 pojazdów na
godzinę powinno się wykonywać zatoki autobusowe o ile na danej drodze jest planowany ruch
pojazdów komunikacji zbiorowej. Konstrukcja zapisów rozporządzenia jest odczytywana
literalnie przez zarządców infrastruktury i projektantów, który proponują przystanki
autobusowe w formie zatok w wielu lokalizacjach.
Według powszechnej opinii zatoki autobusowe poprawiają bezpieczeństwo transportu
i płynność ruchu (przepustowość na drodze). Jak wskazują zarządcy infrastruktury w wielu
polskich miastach zatoki autobusowe powinny być standardem w przypadku modernizacji
dróg. Zdaniem zarządców budowa zatok podnosi bezpieczeństwo na drodze, a piesi oczekujący
na autobus stoją na peronie oddalonym od jezdni przez co ryzyko potrącenia przez samochód
jest mniejsze. Wskazują również, że na zatokach korzystają kierowcy, którzy nie muszą
zatrzymywać się za autobusem lub go omijać153.
Popularne w Polsce poglądy dotyczące zatok autobusowych nie znajdują potwierdzenia
w europejskich trendach związanych z zrównoważoną mobilnością mieszkańców. Jak
wskazują analizy Transport For London (jednostki organizacyjnej Londynu, która odpowiada
za kwestie transportu) zatoki autobusowe utrudniają dojazd pojazdu pod samą krawędź peronu
i powinny być stosowane jedynie kiedy wymagają tego warunki miejscowe (np. długi postój
autobusu na przystanku końcowym). Ponadto zatoki autobusowe są podatne na nielegalne
parkowanie i zatrzymywanie się innych pojazdów, takich jak taksówki czy też samochody
dostawcze154. Londyńskie badania wykazały również, że dzięki likwidacji zatok autobusowych
zmniejszył się odsetek pasażerów, którzy musieli zejść z peronu na jezdnię z powodu zbyt
dużego odstępu między peronem, a pojazdem co istotnie poprawiło dostępność. Także
wyraźnej redukcji uległ czas postoju pojazdu na przystanku, ponieważ autobus nie musi już
oczekiwać aż kierowcy wpuszczą go z powrotem na jezdnię. Szacuje się, że około 95% kursów
w ramach londyńskiej komunikacji autobusowej obsługuje przystanek bez zatoki 4 sekundy
szybciej co w przełożeniu na całkowitą ilość zatrzymań w ciągu jednego kursu daje realne
oszczędności w czasie przejazdu155.
Również kilka polskich miast rozpoczęło program likwidacji zatok autobusowych.
W Jaworznie, sukcesywnie przy przebudowach ulic, zatoki autobusowe są likwidowane na
rzecz przystanków na jezdni. Analizy prowadzone przez Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
wykazały, że czas obsługi przystanku przez autobus, który zatrzymuje się przy peronie bez
zatoki wynosi około 8 sekund, natomiast gdy ten sam autobus musi obsłużyć przystanek
z zatoką (wjechać i z niego wyjechać) jego całkowity czas obsługi przystanku wynosi około
30 sekund156.
Niestety są to jedynie nieliczne przykłady na mapie Polski. Bardzo często zdarzało się,
że pomimo pomysłów likwidacji zatok zarządcy infrastruktury ustępowali pod naporem
medialnym. Tak było w Słupsku, gdzie nawet pomimo apeli pracowników MZK Słupsk
152

ibidem.
https://edroga.pl/archiwum1/budowa-zatok-autobusowych-26076264 (dostęp: 2020.04.26).
154
Transport for London, Accessible bus stop design guidance.
155
ibidem.
156
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/jaworzno-likwiduje-zatoki-autobusowe-60814.html (dostęp:
2020.04.26).
153
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o likwidację zatok157, urząd ugiął się pod naporem radnych i odstąpił od pilotażowego programu
likwidacji wybranych zatok autobusowych w mieście158.
Większość ośrodków miejskich dalej kontynuuje politykę budowy zatok autobusowych,
które według ich opinii mają upłynnić ruch. W domyśle upłynnić ruch pojazdów, realnie –
upłynnić ruch samochodów, a utrudnić autobusów.
Rysunek 6. Przystanek autobusowy w zatoce – miejscowość Stalowa Wola

Źródło: http://www.mzk.stalowa-wola.pl/ (dostęp: 2020.04.21).

Na rysunku 6 przedstawiono przykładowy przystanek w zatoce w jednym z polskich
miast. Jego nawierzchnia wykonana z kostki granitowej powoduje wibracje pojazdu, czego
efektem jest obniżenie komfortu podróży dla pasażerów. Krawędź peronu wyniesiona na kilka
centymetrów utrudnia dostęp do autobusów niskopodłogowych. Przez przystanek przebiega
droga rowerowa, która powoduje konflikty między pasażerami odczytującymi rozkład jazdy, a
rowerzystami. W nawierzchni nie wykonano pasów ostrzegawczych, a przystanek nie jest
wyposażony w wiatę, która ochroni przed deszczem i wiatrem oczekującego pasażera. Wśród
wielu wad można wymienić tylko jedną zaletę takiego przystanku – autobus nie blokuje ruchu
pojazdów na drodze. Jest to jedynie przykładowe zdjęcie przystanku, jednak można w ogólnym
ujęciu opisać następujące wady zatok autobusowych159.
Zatoka autobusowa wydłuża czas przejazdu autobusu
Jak wskazują analizy prowadzone w Polsce i Europie160 161 zatoka autobusowa wydłuża czas
przejazdu autobusu w ogólnym ujęciu dla całego kursu. Pomimo odpowiednich rozwiązań
prawnych (art. 18 ust. 1 PORD162), które nakazują kierowcy zmniejszyć prędkość i w razie
potrzeby zatrzymać się, aby umożliwić autobusowi ruszającemu z przystanku włączenie się do

http://zm.org.pl/?a=zatoki_slupsk-174 (dostęp: 2020.04.26).
https://radiogdansk.pl/wiadomosci/item/81495-nie-bedzie-likwidacji-zatok-autobusowych-w-slupsku-bidronto-byl-fake-news-nagle-wykreowano-taka-sytuacje-ze-radni-z-nimi-walcza/81495-nie-bedzie-likwidacji-zatokautobusowych-w-slupsku-biedron-to-byl-fake-news-nagle-wykreowano-taka-sytuacje-ze-radni-z-nimi-walcza
(dostęp: 2020.04.26).
159
http://zm.org.pl/?a=zatoki_przystanki_1 (dostęp: 2020.04.28).
160
Transport for London, Accessible bus stop design guidance.
161
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/jaworzno-likwiduje-zatoki-autobusowe-60814.html (dostęp:
2020.04.26).
162
Prawo o ruchu drogowym.
157
158
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ruchu, wielu kierujących ignoruje ten przepis przez co autobus oczekuje nawet kilkanaście
sekund na włączenie się do ruchu.
Zatoka autobusowa utrudnia dostępność dla osób o ograniczonej możliwości poruszania
się
Zatoka autobusowa wykonana zgodnie z przepisami163 pozwala na dość bliskie podjechanie
pojazdu do krawędzi peronu. Natomiast nieprawidłowo wykonany przystanek w formie zatoki,
który jest zbyt krótki, bądź też ma za mały skos krawędzi zatoki powoduje, że kierowca
autobusu nie jest w stanie podjechać pod krawędź peronu. Przez to pasażerowie muszą zrobić
duży krok z peronu do pojazdu lub też wejść na zatokę, a następnie do pojazdu co ostatecznie
zmusza ich do pokonania znacznej różnicy wysokości. Dla osób starszych i na wózkach jest to
znaczne utrudnienie i ograniczenie dostępności do pojazdu.
Rysunek 7. Odstęp między pojazdem, a krawędzią przystanku – Kraków

Źródło: materiały własne.

Zatoka autobusowa wydłuża również drogę dojścia do pojazdu, ponieważ przystanek
w zatoce jest oddalony od skrzyżowania lub przejścia dla pieszych co najmniej o odcinek skosu
między krawędzią jezdni, a peronem przystankowym. Zgodnie z przepisami rozporządzenia164
skos wjazdowy do zatoki powinien wynosić nie więcej niż 1:8, wiec dla zatoki o szerokości
3 metrów każdy pasażer musi pokonać dodatkowe 24 metry odległości między przejściem, a
peronem przystankowym.
Autobus wjeżdżający i wyjeżdzający z zatoki zachodzi na chodnik
Konstrukcje autobusów używanych w polskich miastach mają długie zwisy przednie i tylne
(czyli odległości między osią pojazdu, a jego początkiem lub końcem) co powoduje, że przy
skręcie skrajne krawędzie pojazdów zachodzą na chodnik lub pas ruchu165. Podobnie dzieje się
w przypadku wjazdu i wyjazdu autobusu z zatoki autobusowej, szczególnie na źle
zaprojektowanych zatokach o zbyt małym skosie zatoki. Przy wjeździe na peron autobus
zachodzi prawym lusterkiem na peron przystankowy, a przy odjeździe prawym narożnikiem

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
164
ibidem.
165
https://transportnews.eu/publicystyka/artykuly/technika/dane-techniczne-co-one-oznaczaja
(dostęp:
2020.04.20).
163
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tyłu pojazdu. Może to być niebezpieczne dla osób oczekujących na autobus przy krawędzi
zatoki.
Przystanek w zatoce jest terenochłonny
Przystanki autobusowe są lokalizowane w obrębie pasa drogowego, w związku z czym nie
mogą wychodzić poza obręb działki drogowej. Przystanek w formie zatoki zajmuje najwięcej
przestrzeni, ponieważ oprócz peronu dla pasażerów trzeba też wykonać miejsce dla pojazdu
który obsługuje przystanek. Zgodnie z przepisami rozporządzenia peron przystankowy
powinien mieć szerokość co najmniej 1,5 m, natomiast szerokość zatoki przy jezdni powinna
wynosić 3 m. Więc na wykonanie przystanku z zatoką potrzeba dodatkowych 3 metrów pasa
drogowego.
Rysunek 8. Zatoka autobusowa powstała kosztem chodnika i pasa zieleni w wąskim pasie drogowym –
miejscowość Kwirynów, woj. Mazowieckie

Źródło: https://www.google.com/maps (dostęp: 2020.04.20)

Bardzo często w terenie zabudowanym pas drogowy jest wąski, więc zatoka
autobusowa musi powstać kosztem zmniejszenia chodnika i pasa zieleni. Dochodzi wówczas
do sytuacji jak na rysunku 8, gdzie peron przystankowy jest węższy niż chodnik przy jezdni.
Dodatkowo na peronie lokalizuje się słupek przystankowy, wiatę i oświetlenie uliczne.
Ostatecznie dla pasażerów oczekujących na autobus pozostaje wąski pas peronu
przystankowego. A przecież na przystankach autobusowych zbiera się grupa osób oczekująca
na przyjazd autobusu.
Zatoki autobusowe są wykorzystywane przez inne pojazdy do zatrzymania lub postoju
Zatoki autobusowe i chodniki przy nich są często wykorzystywane przez inne pojazdy jako
miejsce do zatrzymania lub postoju szczególnie w miejscach, gdzie autobus pojawia się rzadko.
Taka sytuacja powoduje ograniczenie dostępu do autobusu dla osób o ograniczonej możliwości
poruszania się, ponieważ pojazd nie może podjechać pod samą krawędź przystanku. Część
zarządców infrastruktury próbuje walczyć z tym zjawiskiem montując słupki przy peronie,
jednak przez to może zdarzyć się sytuacja, że drzwi autobusu znajdą się na wprost słupka
i osoba na wózku nie będzie w stanie wyjechać lub wjechać do pojazdu.
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Rysunek 9. Nielegalne parkowanie na peronie przystankowym przy zatoce autobusowej Kraków

Źródło: https://www.google.com/maps (dostęp: 2020.04.20)

Oprócz zatok autobusowych, które mają liczne wady i niewiele zalet w dostępności dla
transportu zbiorowego zarządcy infrastruktury mogą lokalizować przystanki na jezdni lub
w formie antyzatok. Przystanki na jezdni są powszechne w całym kraju, ponieważ do ich wyznaczenia nie potrzeba znaczących środków finansowych. Mogą powstać praktycznie w dowolnej lokalizacji, ich jedynym ograniczeniem są uwarunkowania związane z bezpieczeństwem – szczególnie w kwestii widoczności na drodze (przystanek na łuku itp.). Antyzatoki to
póki co w Polsce nowinka, na którą zdecydowało się niewiele miast. Zdecydowanymi zaletami
takich przystanków są:
− Możliwość podjechania pojazdu pod samą krawędź peronu dzięki wysunięciu krawędzi
peronu poza obrys jezdni,
− Szybkość obsługi przystanku,
− Ułatwiona dostępność dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się,
− Brak dużej terenochłonności i możliwość wykonania takiego przystanku praktycznie w
dowolnej lokalizacji.
Rysunek 10. Modelowy przystanek w formie antyzatoki – Kraków, ul. Bieżanowska

Źródło: https://krakow.wyborcza.pl/krakow/51,44425,19019655.html?i=7 (dostęp: 2020.04.25)

Przeszkody i utrudnienia dla osób niedowidzących – słupki przystankowe i latarnie na
peronie oraz brak ścieżek prowadzących
Dla osób niedowidzących, słabowidzących i niewidomych ważnym aspektem w dostępności
do transportu publicznego jest wyposażenie przystanku w dobrze widoczny rozkład jazdy
(najlepiej z możliwością jego odczytu za pomocą urządzeń elektronicznych lub alfabetu
braile’a), a także oznaczenie stref na peronie przystankowym. Na przystanku należy wydzielić
pasem ostrzegawczym o kontrastowym kolorze z wypukłymi elementami strefę przy krawędzi
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peronu, aby osoba niedowidząca mogła zorientować się gdzie podjedzie autobus. Dojście do
przystanku powinno być wyposażone w pasy prowadzące, które będą kierować osoby
niepełnosprawne na peron, a na skrzyżowaniach takich ścieżek powinny znaleźć się pasy
czujności.
Ponadto na peronie przystankowym nie powinno się lokalizować latarni ulicznych i
innych urządzeń przystankowych, w które mogłaby uderzyć osoba niedowidząca. Słupki
przystankowe, wiaty i latarnie (oraz inne elementy) powinny zostać usytuowane w oddaleniu
od krawędzi peronu. W artykule przedstawiono rysunki poprawnych peronów przystankowych
– rysunek 3, 4 i 10 oraz rysunki peronów, które mogą być kłopotliwe dla osób niedowidzących
– rysunek 2, 6, 7, 8 i 9.
Przystanki tramwajowe
W Polsce istnieje 15 sieci tramwajowych, zlokalizowanych głównie w miastach wojewódzkich.
Przeważającą część taboru, w przeciwieństwie do autobusów, stanowią starsze tramwaje, które
są jedynie częściowo niskopodłogowe (wyposażone w człon niskopodłogowy) lub też są
wysokopodłogowe. Pewną część taboru stanowią nowoczesne tramwaje niskopodłogowe,
jednak zdarzają się miasta gdzie na dzień dzisiejszy nie ma ani jednego takiego pojazdu
(Grudziądz)166.
Oprócz kwestii poruszanych w poprzednim rozdziale, które są zbieżne dla przystanków
tramwajowych i autobusowych, czyli:
− umiejscowienie urządzeń około przystankowych,
− brak pasów ostrzegawczych.
Najważniejszym problemem, z którym stykają się osoby o ograniczonej możliwości poruszania
się jest wysokość przystanków tramwajowych i dopasowanie krawędzi przystanku do poziomu
podłogi pojazdu.
Problem sprowadza się do weryfikacji dwóch wymiarów167:
− wysokości krawędzi peronu nad główkę szyny (porównanie do wysokości podłogi w
pojeździe),
− odległości krawędzi peronu od osi toru (czyli również od krawędzi progu drzwi
tramwaju).
Rysunek 11. Tramwaj PESA 2014N „Krakowiak” i krawędź przystanku w Krakowie

Źródło: materiały własne.
166
167

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tramwaje_w_Grudzi%C4%85dzu (dostęp: 2020.04.25).
J. Makuch, Projektowanie przystanków tramwajowych dla bezpieczeństwa i wygody pasażerów.
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W większości polskich miast krawędź przystanku tramwajowego i jego dopasowanie
do drzwi pojazdu wygląda tak jak na rysunku 11. Szczelina i różnica wysokości, która
występuje na styku podłogi tramwaju z peronem przystanku jest niebezpieczna
i niekomfortowa dla osób niedowidzących, małych dzieci czy też osób na wózkach. Gdyby
przystanek był wykonany w formie „krawędź w krawędź”, tzn. wysokość podłogi tramwaju
i wysokość peronu byłaby taka sama osoba na wózku inwalidzkim nie musiałaby za każdym
razem prosić motorniczego o pomoc i rozłożenie rampy168.
Rysunek 12. Dopasowanie krawędzi peronu do taboru, istniejąca forma i forma „krawędź w krawędź”

Źródło: opracowanie własne.

Po pierwsze, standardowa wysokość podłogi w nowoczesnych tramwajach
niskopodłogowych to 35 cm od główki szyny, natomiast peron na rysunku 11 ma wysokość
jedynie 12 cm. Polskie ustawodawstwo nie narzuca zarządcom infrastruktury budowę peronów
tramwajowych o określonych wysokościach. Jedynie w Wytycznych technicznych169
określono, że wzniesienie krawędzi peronu przystanku powinno wynosić od 10 do 15 cm ponad
główkę szyny. Nie jest to jednak dokument prawnie obowiązujący. W związku z brakiem
odpowiednich warunków technicznych projektowania infrastruktury szynowej170 miasta
stworzyły własne warunki techniczne, w których określają parametry techniczne peronów.
Przykładowo, Kraków w swoim dokumencie171 określił wysokość wyniesienia poziomu peronu
ponad główkę szyny wynoszącą 17 cm, co nadal jest zbyt małą wartością, aby dążyć do systemu
„krawędź w krawędź”.
Po drugie, odległość krawędzi peronu od osi jest obecnie ograniczona zapisami
172
Normy
z 1998 roku, która definiuje skrajnię budowli przy liniach tramwajowych. Nie
rozróżniono tam przypadku obrysu skrajni w rejonie peronu tramwajowego, a przedstawiono
jedynie ogólny przypadek przez co możliwość odpowiedniego dopasowania peronu do pojazdu
jest niemożliwa.

168

ibidem.
Wytyczne techniczne projektowania, budowy i utrzymania torów tramwajowych.
170
M. Rochel, Nowoczesne rozwiązania z zakresu infrastruktury tramwajowej na przykładzie Krakowa w świetle
tramwajowych przepisów budowlanych.
171
Wytyczne techniczne do projektowania infrastruktury tramwajowej.
172
Norma PN-K-92009:1998.
169
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Rysunek 13. Wycinek z konturu przestrzeni niezabudowanej (kolorem czerwonym oznaczono krawędź konturu,
wymiary w mm)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Normy PN-K-92009 1998, s.4.

Jak widać na rysunku 13 obrys koniecznej przestrzeni niezabudowanej na torze prostym
i łuku wynosi:
− dla wysokości od 30 do 170 mm ponad główkę szyny - 1235 mm od osi toru,
− powyżej 170 mm ponad główkę szyny - 1385 mm od osi toru.
Przez co, nawet w przypadku odpowiedniego dopasowania wysokości peronu do podłogi
pojazdu powstanie znacząca luka między krawędzią peronu a podłogą tramwaju, gdyż
większość pojazdów tramwajowych w Polsce ma szerokość 2,4 m173, czyli krawędź podłogi
pojazdu znajduje się w odległości 1200 mm od osi toru. Gdyby przyjąć wykonanie peronu
o wysokości 35 cm ponad główkę szyny z odsunięciem 1385 mm od osi toru zgodnie z
normą174, to szczelina między peronem, a tramwajem będzie aż wynosić 18,5 cm. Jest to
wielkość dziecięcego buta o rozmiarze 29175!
Dodatkowym problemem jest również często spotykane w nowych tramwajach
(np. typu Pesa Swing176) ścięcie dolnej krawędzi pudła wagonu, które w zamyśle miało
ograniczyć kolizje z infrastrukturą, która wchodzi w zakres skrajni opisanej normą177. Jednakże
przy peronach przystankowych to ścięcie pudła powoduje powstanie dużej szczeliny poziomej
miedzy krawędzią peronu, a progiem pojazdu. Taka sytuacja stwarza zagrożenie dla dzieci
i osób wspomagających się laskami lub kulami ortopedycznymi178.

I. Gisterek, Dopasowanie krawędzi peronowych do taboru w istniejących systemach tramwajowych na przykładzie Wrocławia.
174
Norma PN-K-92009:1998.
175
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rozmiar_obuwia (dostęp: 2020.04.30).
176
J. Modrzejewski, Warszawskie Tramwaje 120Na Swing.
177
Norma PN-K-92009:1998.
178
I. Gisterek, Propozycje unowocześnień w infrastrukturze tramwajowej we Wrocławiu.
173
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Rysunek 14. Dopasowanie krawędzi peronu do osłony wózka i drzwi pojazdu, widoczna spora szczelina między
peronem, a pojazdem

Źródło: Gisterek 2016, s. 53

W krajach zachodniej Europy, m.in. Niemczech już na początku XXI wieku rozpoczęto
próby standaryzacji wysokości peronów i ich odległości od osi toru. Opracowano model
skrajni, w którym wskazano zalecane i akceptowalne odległości w pionie i poziomie między
peronem, a progiem tramwaju179. Dla polskich miast pożądane byłoby przygotowanie podobnych regulacji, najlepiej w formie aktu prawnego obejmującego kompleksowe zagadnienia
związane z infrastrukturą tramwajową (w tym jej dostępnością dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się)180.
Rysunek 15. Dopuszczalna (na szaro) i zalecana (na biało) odległość między tramwajem „T”, a peronem „P”
według VDV

Źródło: Stadtbahnen in Deutschland. Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV), Bundesministerium für
Verkehr, Bau- und Wohnungswesen. VDV, 2000.

Podsumowanie
Dostępny transport publiczny to nie tylko tabor, ale również infrastruktura. Dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się oprócz niskopodłogowych autobusów i tramwajów
ważny jest również stan techniczny i wyposażenie przystanków. Jak wskazuje raport NIK
z 2016 roku181 w 10 skontrolowanych miastach występują uchybienia w infrastrukturze, które
uniemożliwiają korzystanie z transportu publicznego w równym stopniu przez wszystkie osoby.

179

Stadtbahnen in Deutschland. Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV).
I. Gisterek, Innowacyjne konstrukcje krawędzi peronowych.
181
Najwyższa Izba Kontroli, Dostępność publicznego transportu zbiorowego dla osób niepełnosprawnych w miastach na prawach powiatu.
180
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Zasadnicze problemy z jakimi stykają się osoby o ograniczonych możliwościach poruszania się na przystankach autobusowych to przede wszystkim niedostosowane krawędzie peronów, lokalizacja przystanku w zatoce, umiejscowienie urządzeń przystankowych, brak pasów
ostrzegawczych i prowadzących. Kształt krawędzi peronu i jego wysokość warunkują możliwość wejścia lub wjazdu do pojazdu. Przystanki zlokalizowane w zatokach autobusowych
uniemożliwiają podjechanie pojazdu pod samą krawędź przystanku. Latarnie uliczne, wiaty
i słupki przystankowe znajdujące się na pieszych drogach dojścia do przystanku mogą spowodować urazy u osób niedowidzących. Podobnie jak brak wyznaczonych stref pasami ostrzegawczymi i pasów prowadzących wyznaczających ścieżki dojścia.
Z kolei na przystankach tramwajowych kluczowym aspektem dostępności transportu
szynowego jest umiejscowienie krawędzi peronu względem podłogi tramwaju. Wysokość krawędzi peronu ponad główkę szyny oraz odległość krawędzi peronu od drzwi tramwaju powinny
być tak dopasowane, aby pasażerowie mogli dostać się do pojazdu bez pokonywania różnicy
wysokości i unikając dużych szczelin między peronem, a tramwajem.
Obecnie wdrażane w Polsce rozwiązania techniczne, takie jak: dedykowane krawężniki
peronowe, likwidacja zatok autobusowych, czy też wyniesione przystanki tramwajowe powoli
stają się standardem w polskich miastach. Do tej pory były to jedynie programy pilotażowe lub
rozwiązania testowe, jednak z upływem lat należy się spodziewać, że staną się standardem
w infrastrukturze przystankowej. Powinny również zajść odpowiednie zmiany prawne, które
usankcjonują obecne nowinki techniczne. Dzięki odpowiedniemu standardowi przystanków
komunikacji zbiorowej poprawi dostępność do transportu publicznego dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.
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THE ACCESSIBILITY OF PUBLIC TRANSPORT STOPS TO PEOPLE WITH REDUCED
MOBILITY
Summary: Due to the development of Polish cities, local governments began significant investments
in public transport. The purchase of rolling stock is their essential part, but bus and tram stop infrastructure is also being increasingly modernized as part of such investments. For a person with reduced mobility, not only rolling stock is important, but also infrastructure that will allow free use of public
transport. In this article, problems faced by people with reduced mobility (including disabled people) at
bus and tram stops have to be presented. In addition, modern infrastructure solutions that can improve
access to public transport were discussed. Also ideas for changes in regulations and bus or tram stop
infrastructure were presented.
Keywords: Accessibility, public transport, people with reduced mobility.
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Mirela Sadowska182, Patrycja Figiel183
FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH JAKO ŹRÓDŁO
FINANSOWANIA PROCESU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
Streszczenie: Obecnie dosyć powszechnie obowiązującym jest przekonanie, że w rozwoju i funkcjonowaniu przestrzennego systemu społeczno–ekonomicznego, wiodącą rolę pełnią inwestycje infrastrukturalne. Infrastruktura
zatem traktowana jest jako dobro ekonomiczne, a tym samym jako główny determinant rozwoju 184. Możliwość
finansowania wszelkich inwestycji, nie tylko infrastrukturalnych jest również istotna z punktu widzenia ograniczonych zasobów finansowych JST. Celem artykułu była próba oceny FOGR, jako źródła finansowania procesu
rozwoju obszarów wiejskich. W opracowaniu oparto się na analizie obowiązujących aktów prawnych oraz dotychczasowych opracowań dotyczących ww. zagadnienia. W części teoretycznej przybliżono definicję rozwoju obszarów wiejskich oraz istotę Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. W części empirycznej zestawiono gminy w
odniesieniu do otrzymanych z funduszu dotacji oraz długości wybudowanych dróg. Na koniec przedstawiono
wnioski. Fundusz jest niewątpliwie istotnym źródłem finansowania rozwoju obszarów wiejskich.
Słowa kluczowe: FOGR, rozwój obszarów wiejskich, finansowanie procesu rozwoju obszarów wiejskich.

Wstęp
Czasy, gdy na wsi żyło się wyłącznie z rolnictwa, przeszły do historii185. Z jednej strony jest
to wynikiem obowiązujących przepisów prawnych, w tym rygorystycznych przepisów
związanych z zakupem gruntów rolnych czy z hodowlą trzody, z drugiej strony z otwartością
rynków i dostępem do towarów importowych. Silne tendencje migracji młodzieży do miast
i porzucanie rodzinnych gospodarstw wywołały konieczność poszukiwania alternatywy
dla podupadającego rolnictwa. Niewątpliwą zachętą dla inwestycji na obszarach rolnych
okazały się również uruchomione w latach 2007-2013 oraz 2014-2021 przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa programy Rozwoju Obszarów Wiejskich,
w związku z którymi dofinansowywano inwestycje mające na celu podniesienie jakości życia
mieszkańców terenów wiejskich. Ww. rozwiązania wspierane środkami unijnymi znalazły
swoich zwolenników w jednostkach samorządów terytorialnych, gdyż uruchomienie m.in.
programu tzw. 4 osi stało się okazją do zainicjowania inwestycji, które przede wszystkim mogły
podnieść atrakcyjność terenów, które przed programami związane były wyłącznie
z rolnictwem, z drugiej zaś doprowadziły do sytuacji, w której inwestorzy zaczęli
wykorzystywać na swoje potrzeby grunty stricte rolnicze. Wprowadzone opłaty ekologiczne
(za wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów) miały stanowić dla inwestorów swoistą barierę
przeciwko nadmiernemu zabudowywaniu. Zgromadzonymi środkami z tytułu ww. opłat
zarządzać miał FOGR, jednocześnie stymulując działania pro-rolnicze.
Celem niniejszego opracowania jest ocena Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych jako
źródła finansowania procesu rozwoju obszarów wiejskich, położonych na terenie województwa
lubuskiego. Generalna hipoteza zakłada, że FOGR w swojej istocie kosztem rolnictwa służy
rozwojowi gmin wiejskich. Przyjęto również, że dotacje celowe udzielane w ramach funduszu
Mgr, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Filia Jelenia Góra, Katedra Gospodarki Regionalnej.
Mgr, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Filia Jelenia Góra, Katedra Gospodarki Regionalnej.
184
Wojewnik-Filipkowska A., (2008). Project Finance w inwestycjach infrastrukturalnych. Warszawa,
Wydawnictwo Fachowe CeDeWu.pl
185
www.forbes.pl/pierwszy-milion/8-pomyslow-na-wiesjki-biznes-od-agroturystyki-po-wioski-tematyczne (data
dostępu: 28.11.2019r.).
182
183
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stanowią z jednej strony rekompensatę urbanizacji terenów wiejskich, z drugiej stwarzają
możliwości dla nowego budownictwa mieszkaniowego.
Definicja rozwoju obszarów wiejskich
Dorobek literatury nie dysponuje jedną, uniwersalną i powszechnie przyjętą definicją rozwoju.
Rozwój definiuje niewątpliwie złożoność186 i wieloetapowość187. W nomenklaturze
przedmiotu, z jednej strony tłumaczony jest jako „proces zmian, przeobrażeń, przechodzenia
do stanów bardziej doskonalszych lub bardziej złożonych pod jakimś względem”188, z drugiej
traktowany jako proces zależący od importowanej technologii, który dodatkowo integruje
gospodarkę lokalną z międzynarodową189. Zdaniem D. Głuszczuka „rozwój należy postrzegać
w kategoriach zmian we współistniejących oraz współzależnych, ukształtowanych
lub formułujących
się
systemach
gospodarczych,
społecznych,
technicznych
i technologicznych oraz ekologicznych (…) w zaproponowanym ujęciu rozwoju wskazuje się
na potrzebę zastępowania istniejących stanów rzeczy ich lepszymi odpowiednikami”190.
Podążając za tym tokiem myślenia, za rozwój można również przyjąć „budowę, przebudowę
ulic, budowli lub ich utrzymanie lub przywrócenie, jeśli już istnieją (…) termin obejmuje
również podział i przygotowanie ziemi do takich celów”191.
Niewątpliwie bez znaczenia, jaka definicja rozwoju zostanie przyjęta, postrzegany jest
on w każdym znaczeniu jako pozytywny proces, całokształt bieżących i wieloletnich zmian192
o charakterze ilościowym i jakościowym, zachodzącym na wybranym obszarze
i w zróżnicowanych warunkach. Kluczowe jednak jest postrzeganie, że rozwój przynosi postęp
społeczny lub ekonomiczny193 danego obszaru. Oznacza to, również, że głównym celem
rozwoju jest nieustanne zapewnianie mieszkańcom możliwie wysokiego poziomu życia.
Istota Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych został powołany mocą art. 34 pkt 1 Ustawy z dnia
26 marca 1982r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Głównym założeniem FOGR było
gromadzenie i dysponowanie środkami finansowymi pochodzącymi z opłat związanych
z wyłączenia z produkcji gruntów, które nie pozostawały pod zarządem Ministra Leśnictwa
i Przemysłu Drzewnego. Ww. środkami, przeznaczanymi na ochronę, rekultywację i poprawę
jakości gruntów rolnych oraz na wypłatę odszkodowań przewidzianych ustawą, na szczeblu
centralnym dysponował Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, natomiast
na szczeblu terenowym wojewoda. Pomimo, że od roku 1982 kilkukrotnie zastępowany był

Obejmuje zmiany polityczne, kulturowe, gospodarcze, jak również procesy w społeczeństwie, tj. instytucje,
grupy społeczne etc.
187
Obejmuje zmiany polityczne, kulturowe, gospodarcze, jak również procesy w społeczeństwie, tj. instytucje,
grupy społeczne etc.
188
https://sjp.pl/rozwój (data dostępu 25.01.2020r.).
189
Nazir, P. (2012). Local development in the global economy. Avebury: Gower Publishing Company Ltd.
190
Głuszczuk, D. (2015). Finansowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w regionach Polski. Wrocław:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
191
Brooks, L.A. (1978). Regional development guide 1977-2000. New York: Tri-State Regional Planning Commission.
192
W tym również społeczno – gospodarczych przeobrażeń strukturalnych.
193
Lub jeden i drugi jednocześnie.
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przez ustawodawcę innymi instytucjami194, w 1995 r195 został przywrócony w pierwotnej wersji
i do dnia dzisiejszego196 funkcjonuje na szczeblach lokalnym i centralnym. FOGR jest jednym
z funduszy celowych, nieposiadającym osobowości prawnej197. Dochody FOGR198 związane
są z wyłączenia z produkcji gruntów rolnych i leśnych199. B. Bartniczak zauważa, że „celem
tych instrumentów jest zapobieganie praktyce nadmiernego zajmowania gruntów rolnych
na cele inwestycyjne”200.
Jak w przypadku wszystkich funduszy celowych, możliwości wydatkowania
zgromadzonych środków, ustawodawca enumeratywnie wymienia w art. 22c, pkt 1
obowiązującej ustawy. Poza finansowaniem wymienionych na wstępie: ochrony, rekultywacji
i poprawy jakości gruntów rolnych, przewiduje się również możliwości wypłaty odszkodowań
na:
− rekultywację nieużytków/ użyźnianie gleb/ na rolnicze zagospodarowanie gruntów
zrekultywowanych,
− rekultywację gruntów, które utraciły lub zmniejszyły wartość użytkową wskutek
działalności nieustalonych osób,
− budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
− zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego etc.
Pomimo, że ustawodawca podkreśla, że w pierwszej kolejności powinny być wykonywane
prace umożliwiające uzyskanie wzrostu produkcji rolniczej, która również może
rekompensować straty ponoszone w wyniku zmniejszania obszaru gruntów rolnych, jak
podkreśla Owsiak201„środki funduszu kierowane są przede wszystkim do województw
o niskich dochodach i dużych potrzebach w zakresie budowy oraz modernizacji dróg
dojazdowych do gruntów rolnych i rekultywacji gruntów”.
Wykorzystanie środków FOGR na przykładzie gmin wiejskich woj. lubuskiego
Powiat zielonogórski zajmuje powierzchnię 1350km2. W latach 2017-2018, drogi gminne
(zgodnie z danymi z Tab.1) stanowiły202:
Tabela 1. Drogi gminne powiatu zielonogórskiego
Rok
2017
2018
Rodzaj nawierzchni (w km)
Nawierzchnia twarda
Nawierzchnia twarda ulepszona

278,9
194,7

283,9
199,1

M.in. na mocy Ustawy z dnia 29 kwietnia 1985r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości
https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.1982.011.0000079,metryka,ustawa-o-ochronie-gruntow-rolnych-ilesnych.html
195
Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 2017, poz. 1161 ze zm.).
196
W oparciu o Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 27 października 1998r.
w sprawie regulaminu funkcjonowania Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
197
Piotrowska-Marczak, K. i Kietlińska, K. Instytucjonalne formy realizacji zadań sektora NONPROFIT w Polsce.
Acta Universitatis Lodziensis, Folie Oeconomica 161, 2002.
198
tj. należności, opłaty roczne, opłaty sankcyjne oraz odsetki.
199
Jak podkreśla J. Skorupskim, „dochodami mogą być również darowizny”, 2007, s. 8.
200
B. Bartniczak, Fundusz ochrony gruntów rolnych oraz fundusz leśny jako ekologiczne fundusze celowe. Equilibrium 2 (3), 2019.
201
Owsiak, S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2006,
202
z uwagi na fakt, że gminy są głównymi beneficjentami środków pochodzących z FOGR; dla roku 2019 brak
danych.
194
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Nawierzchnia gruntowa

636,5

669,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/tablica (4.02.2020r.)

Rzeczywiste całkowite koszty wybudowania 1 km drogi oscylują w dziesiątkach tysięcy
złotych i w zależności od klasy drogi, dochodzić mogą do kilkudziesięciu milionów złotych203.
Samorządy zmuszone z jednej strony radzić sobie z trudnościami finansowymi, z drugiej strony
stają przed wyzwaniem sprostowania oczekiwaniom obywateli przed coraz większą ilością,
a przede wszystkim jakością świadczonych usług publicznych204. Oznacza to, że małych gmin
wiejskich, które dysponują stosunkowo niewielkimi budżetami, w świetle zaspakajania potrzeb
bytowo- społecznych mieszkańców, nie stać na budowanie dróg. Chętnie zatem korzystają ze
wszelkich sposobów pozyskania dodatkowych środków finansowych na realizację
kapitałochłonnych inwestycji.
Tabela 2. Przykładowe zestawienie przyznanych w 2017r. dotacji
beneficjent
przeznaczenie
Kwota otrzymanej dotacji (zł) Długość drogi (km)
Gmina Bogdaniec
Modernizacja drogi 212/5
100.000
2,8
Gmina Stare Kurowo Modernizacja drogi 104/2
159.200
2,275
Gmina Zwierzyn
Modernizacja drogi 501
31.360
0,448
Gmina Krzeszyce
Modernizacja drogi 157
90.000
1,5
Gmina Lubiszyn
Modernizacja drogi 401/4
27.160
0,388
Gmina Cybinka
Modernizacja dróg
33.100
0,430
Gmina Kłodawa
Modernizacja dróg
85.730
1,275
Gmina Przytoczna
Modernizacja drogi 21
100.000
2,284
Gmina Pszczew
Modernizacja drogi 194/2
38.500
0,550
Gmina Deszczno
Modernizacja dróg
100.000
1,467
Gmina Zabór
Modernizacja dróg
88.000
1,315
Źródło: opracowanie własne na podstawie http://lubuskie.pl/news/24029/27/Kolejne-gminy-z-dotacjami-nadrogi/ (4.02.2020 r.)

Łącznie w 2017r. (Tab.2) przy udziale środków związanych z wyłączeniem gruntów
rolnych z produkcji rolniczej zmodernizowano drogi o łącznej dł. 24km205 oraz użyźniono
108ha gruntów, za kwotę 28.983 zł. W 2018r. udzielono łącznie gminom, powiatom i osobom
fizycznym 1,2 mln zł dotacji celowych z funduszu FOGR206. W 2019r. podpisano z gminami
19 umów. Tylko jedna dotyczyła zbiornika retencyjnego207, pozostałe zaś modernizacji dróg
dojazdowych do gruntów rolnych. W 2019r. FOGR Województwa lubuskiego na inwestycje
drogowe przeznaczył 1.062.326 zł.

203

https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/drogi/ile-kosztuje-kilometr-drogi--63996.html (3.02.2020r.).
Sadowska, M. (2019). Samodzielność finansowa gmin wiejskich województwa lubuskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 1 (544).
205
Za kwotę 1.570.854 zł.
206
http://lubuskie.pl/news/22395/806/Grudniowa-sesja/d,news-bootstrap/ (3.02.2020).
207
Gmina Szczaniec w obrębie Dąbrówka Mała.
204
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Zakończenie
Zgodnie z art.2 ustawy208, za grunty rolne uznaje się określone w ewidencji gruntów jako użytki
rolne209, pod stawami i innymi zbiornikami służącymi dla potrzeb rolnictwa, pod budynkami
gospodarstw rolnych lub budynkami służącymi produkcji rolniczej, pod urządzeniami
melioracji wodnych, ppoż., pod drogami dojazdowymi do gruntów rolnych i inne. Z racji, że
otoczenie wsi stanowią grunty rolne i leśne, ww. definicja wskazuje na szeroki wachlarz
możliwości wykorzystywania przez beneficjentów funduszy FOGR dla realizacji przede
wszystkim inwestycji drogowych, mających jednak służyć nie tyle „upadającemu” rolnictwu,
co nowemu budownictwu mieszkaniowemu210. Wskazuje na to również lokalizacja dróg
stanowiących przedmioty umów przyznania dotacji. Proporcje środków przeznaczanych na
drogi, w stosunku do środków przeznaczanych na inne inwestycje211 potwierdzają
przeznaczanie zgromadzonych funduszy na realizację inwestycji infrastrukturalnych. Brak
danych szczegółowych dotyczących środków finansowych innych aniżeli środki pozyskane z
funduszu, przeznaczonych na budowę lub modernizację dróg gminnych nie falsyfikuje głównej
hipotezy. Zatem biorąc pod uwagę wysokość przyznawanych dotacji oraz długość dróg, uznać
można, że FOGR jest istotnym „narzędziem” wspierającym proces rozwoju gmin wiejskich.
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fundusze celowe. Equilibrium 2 (3), 2009.
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Przypis 5.
Art. 2, ust.5 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2019,1362 ze zm.) przez
użytki rolne należy rozumieć: grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty
pod stawami i grunty pod rowami.
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Wskazują na to szczegółowe analizy otoczenia wyremontowanych ze środków FOGR dróg.
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Również w kontekście podpisywanych z gminami umów na dofinansowanie.
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AGRICULTURAL LAND PROTECTION FUND AS A SOURCE OF FUNDING THE RURAL
DEVELOPMENT PROCESS
Summary: Present, there is a belief that the development and the functioning of the socio-economic
system, infrastructure investments is playing a leading role. Therefore, infrastructure is treated as an
economic good and as the main determinant of development. From the point of view of limited financial
resources, the possiblility of financing all investments, not only infrastructure i important for the local
government units. The purpose of the article was an attempt to assess Agricultural Land Protection Fund
as a source of financing for the rural development proces. The study was based on an analysis of acts
and existing studies concerning the above mentioned issues. The theoretical part introduces the definitione of rural development and the essence of the Agricurtural Land Protection Fund. The empirical part
lists municipalities in relations to subsidies received from the fund and the lenght of builded roads.
Finally the`re presented conclusions. The fund is undoubtedly for rural development an important financing source.
Keywords: FOGR 1, Agricultural land protection fund 2, rural development fund 3, rural development
proces 4.
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Katarzyna Sambor212
STOSUNEK KONSUMENTÓW WOBEC POLITYKI
SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU
Streszczenie: Głównym celem badania było sprawdzenie stosunku konsumentów do polityki społecznej odpowiedzialności biznesu stosowanej przez przedsiębiorstwa. Podjęto próbę analizy postaw konsumenckich związanych z tą polityką. Do przeprowadzenia badań została wykorzystana metoda ankietowa z zastosowaniem kwestionariusza internetowego na losowej grupie osób. Badanie udowodniło, że konsumenci mają pozytywny stosunek
do firm stosujących politykę CSR.
Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność biznesu, konsumenci, organizacje.

Wstęp
Procesy globalizacyjne i umiędzynarodowienie przedsiębiorstw są czynnikami, które znacznie
wpłynęły na zwiększony poziom konkurencyjności wśród firm. Coraz częściej współczesne
organizacje zdają sobie sprawę z wagi wizerunku jako jednego z czynników, którym kierują się
konsumenci podczas wyboru produktów ze sklepowych półek. Wiele firm podejmuje chętniej
dodatkowe inicjatywy społeczne, które ten wizerunek poprawiają. W tym celu organizacje
wdrażają koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu, zwanej też z języka angielskiego
Corporate Social Responsibility (CSR). Wdrożenie koncepcji nabiera większego znaczenia
także w Polsce, chociaż w porównaniu z krajami Europy Zachodniej czy USA, wciąż koncepcja
ta jest w mniejszym stopniu rozwinięta213. Jednym z głównych założeń społecznej odpowiedzialności biznesu jest stworzenie wyższych standardów życia, zachowując przy tym opłacalność prowadzenia wybranej działalności gospodarczej, gdzie wyższy poziom dotyczy pracowników w firmie, a także osób z nią związanych oraz społeczności lokalnej214.
Dlatego też głównym problemem badawczym było pytanie: Jaki stosunek mają konsumenci wobec polityki społecznej odpowiedzialności biznesu? Celem badania było sprawdzenie
czy m.in konsumenci znają pojęcie CSR i jak je rozumieją, a także czy mając świadomość,
że dana firma stosuje politykę społecznej odpowiedzialności, zwiększa to ich zaufanie konsumentów wobec niej?
Z tego powodu została sformułowana główna hipoteza badawcza: stosowanie polityki
CSR ma pozytywny wpływ na postrzeganie marki przez konsumentów.
W badaniu wykorzystano techniki ilościowe, posłużono się metodą reprezentacyjną,
dobór próby był losowy, a ankietowani zostali zbadani przez kwestionariusz internetowy. Wyniki badania przedstawiono za pomocą statystyki opisowej, odwzorowanej wykresami, przy
użyciu narzędzia analizy danych PIVOT programu Excel.

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania, Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
M. Schwartz, Corporate social responsibility, Routledge, 2017.
214
I. Ślęzak–Gładzik, Corporate Social Responsibility (CSR) jako koncepcja porządkująca relacje między biznesem a społeczeństwem, Modern Management Review 18, 2013, s. 113–125.
212
213
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Społeczna Odpowiedzialność Biznesu – co to właściwie jest?
Początków koncepcji CSR można doszukiwać się w działaniach A. Carnegie’a, który jest
twórcą pierwszej doktryny społecznej odpowiedzialności biznesu. Według autora, na tę koncepcję składają się dwie rzeczy:
− powierniczość,
− dobroczynność.
Twórca sam przeznaczał na akcje społeczne znaczne sumy pieniędzy, a także zachęcał do tego
innych ludzi, aby spełniali swój podstawowy moralny obowiązek wobec swojej społeczności.
Jedną z pierwszych definicji CSR, można znaleźć w opracowaniu H. Bowena – The Social
Responsibilities of Businessman z 1953 roku. Według tego autora CSR to zobowiązanie przedsiębiorcy do prowadzenia polityki, podejmowania decyzji i poszukiwania takich działań, które
będą zaspokajać cele i wartości społeczeństwa. Zgodnie z tym ujęciem idea bardziej skupiła się
na działaniach podejmowanych przez samego przedsiębiorcę, natomiast aktualnie dotyczy
działalności całej organizacji. Obecnie jest ona rozumiana jako „uwzględnienie przez organizację gospodarczą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej aspektów prospołecznych
i proekologicznych”215. „Odpowiedzialne praktyki to m.in. przestrzeganie norm etycznych w
relacjach z pracownikami, konkurentami i kontrahentami, zwiększone inwestycje w zasoby
ludzkie, działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej czy ochrony środowiska, czyli dobrowolne zaangażowanie”216.
W literaturze przedmiotu można znaleźć model odpowiedzialności społecznej organizacji opracowany przez R.W. Griffina oraz R.J. Eberta, w którym wyróżnia on główne obszary
CSR, którymi są:
− środowisko,
− klienci,
− pracownicy,
− inwestorzy217.
Koncepcja CSR, to filozofia działania oparta na zasadzie poszanowania interesów
wszystkich podmiotów funkcjonujących w organizacji oraz jej otoczeniu218. CSR od jej powstania przeszła bardzo dynamiczny rozwój. Jednak w Polsce nie jest tak dobrze rozwinięta i
stosowana, jak w innych krajach Europy Zachodniej i Ameryki Północnej. Często jest kojarzona ze sponsoringiem szczytnego wydarzenia o charakterze bezinteresownym. Należy pamiętać, że społeczna odpowiedzialność to nie sponsoring. Istotą tych działań powinna być ich
integracja ze strategią biznesową i polityką przedsiębiorstwa219. Do pełnego wykorzystania potencjału CSR konieczna jest zatem zmiana myślenia oraz zastąpienie „CSR–owych akcji” na
rzecz kompleksowego podejścia do odpowiedzialności społecznej.

A. Badura-Mojza, Działania wobec pracowników w ujęciu zastosowania koncepcji społecznej
odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CSR)-analiza przypadku, Studia Ekonomiczne, 2016, s. 86–98.
216
W. Leoński, Koncepcja CSR w polskim sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Studia Ekonomiczne, 2015,
s. 92–102.
217
W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.
218
M. Żychlewicz, Społeczna odpowiedzialność biznesu jako strategia prowadzenia działalności polskich
przedsiębiorstw, Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka, 2015, s. 281–289.
219
M. Jankalova, Approaches to the evaluation of Corporate Social Responsibility, Procedia Economics and
Finance, 2016, s. 580–587.
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−
−
−
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−
−
−
−
−
−
−
−
−

Dlatego też na potrzeby pracy CSR rozumiany jest jako:
popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową,
eliminowanie wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę,
poszanowanie wolności stowarzyszania się,
eliminowanie wszelkich form pracy przymusowej,
zniesienie pracy dzieci,
efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia,
prewencyjne podejście do środowiska naturalnego,
podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej,
stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii,
przeciwdziałanie korupcji we wszystkich formach, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu,
przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju, zdrowia i dobrobytu społeczeństwa,
branie pod uwagę oczekiwań interesariuszy,
zgodność z obowiązującym prawem i spójność z międzynarodowymi normami zachowania,
spójność z organizacją i praktykowane w jej relacjach220.

Badania nad postawami konsumenckimi
10 lat temu Interaktywny Instytut Badań Rynkowych/Grupa Gemius SA na zlecenie Polskiej
Zielonej Sieci zorganizował badanie, którego celem było m. in. określenie postaw polskich internautów (powyżej 15. roku życia) wobec odpowiedzialnej konsumpcji. Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI Real Time Sampling w dniach 16–21 lipca 2010 roku. Badanie wykazało, że polscy internauci nie są dobrze zaznajomieni z tą tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu. Statystyki przedstawiają się następująco:
− 5% respondentów zadeklarowało swój udział w wydarzeniu związanym z promocją idei
odpowiedzialnej konsumpcji bądź Sprawiedliwego Handlu,
− 8% respondentów nie zna samego pojęcia odpowiedzialna konsumpcja,
− 40% spośród badanych przyznało, że zdarzyło się im korzystać z produktów bądź usług
wytworzonych w sposób odpowiedzialny,
− 52% pytanych nie potrafiło udzielić na ten temat jednoznacznej odpowiedzi (co świadczy o braku pełnego zrozumienia tego pojęcia),
− dwie trzecie respondentów kojarzyło odpowiedzialną konsumpcję z kupowaniem produktów wytworzonych w sposób przyjazny dla środowiska zaś 65% − z brakiem łamania praw człowieka221.
W badaniu opisanym w tym artykule wzięło udział 79 osób. Każde pytanie kwestionariuszowe opracowano pod względem 4 zmiennych:
− płci,
I. Ślęzak–Gładzik, Corporate Social Responsibility (CSR) jako koncepcja porządkująca relacje między biznesem a społeczeństwem, Modern Management Review, 2013, s. 113–125.
221
R. Kozielski, Ewolucja środowiska biznesowego i zachowania nabywców a nowy paradygmat biznesu,
Marketing i Zarządzanie, 2010, s. 255–267.
220
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− wieku badanych,
− wykształcenia,
− miejsca zamieszkania.
Wśród 79 osób biorących udział w badaniu 73,9% uczestników stanowiły przedstawicielki płci
żeńskiej, a pozostałe 26,1% przedstawiciele płci męskiej. Aż 95,6% osób odpowiadających na
pytania było w wieku pomiędzy 20, a 30 rokiem życia, natomiast 53,6% z nich posiadało wykształcenie średnie, reszta respondentów ukończyła studia wyższa przynajmniej pierwszego
stopnia. Pod względem miejsca zamieszkania większość osób biorących udział w badaniu deklarowała, że mieszka w mieście o liczbie ludności większej niż 100 000 mieszkańców
(60,9%), 17,4% w małym mieście, a pozostałe 21,7% to mieszkańcy obszarów wiejskich.
Pierwszym, a za razem najważniejszym pytaniem w badaniu, było określenie czy respondenci znają pojęcie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. W badanej grupie 62% kobiet
odpowiedziało twierdząco, że jest im ono znane, natomiast mężczyźni charakteryzowali się
znacznie mniejszym zaznajomieniem z tą koncepcją, ponieważ aż 67 % wykazało brak wiedzy
na ten temat. W przedziale wiekowym 20–30 lat ponad połowa respondentów (55%) przyznała,
że zna pojęcie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Nieco lepiej statystycznie wypadli respondenci w wieku 30–40 lat, ponieważ uzyskali wynik 66%. Struktura wykształcenia nie
miała znaczącego wypływu na znajomość zagadnienia, ponieważ w obu grupach, zarówno reprezentanci o wykształceniu średnim (51%) i wyższym (56,25%) uzyskali podobne wyniki.
Struktura zamieszkania badanych, a znajomość pojęcia CSR przedstawiała się następująco:
− osoby zamieszkałe w mieście w 64%
− osoby z małych miast w 25%
− przedstawiciele obszarów wiejskich w 46%.
Wykres 1. Znajomość pojęcia społecznej odpowiedzialności biznesu ze względu na płeć
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Źródło: opracowanie własne.

Z grupy respondentów, która znała pojęcie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu,
aż 93,75% kobiet i 88% mężczyzn rozumiało CSR zarówno jako zarówno udział organizacji w
akcjach prospołecznych, proekologicznych oraz przestrzeganie przez przedsiębiorstwo norm
etycznych. Pozostałe 3,125% kobiet i 12% mężczyzn uważało, że CSR to wyłącznie przestrzeganie przez organizację norm etycznych, a jedynie 3,125% kobiet utożsamiło CSR wyłącznie
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z akcjami prospołecznymi. Pod względem wieku 92% badanych w przedziale 20–30 lat i 100%
badanych w wieku 31-40 lat, uważało CSR za wszystkie trzy wymienione w badaniu kategorie.
5% osób hasło “społeczna odpowiedzialność biznesu” utożsamiło z w akcjami prospołecznymi,
a tylko 3%, że jest to przestrzeganie przez organizację norm etycznych. Biorcą pod uwagę wykształcenie uczestników badania, obie grupie w ponad 90% (osoby z wykształceniem wyższym
94%, a średnim 92%) rozumiały CSR jako całościowe działanie w tych 3 aspektach. Pozostałe
8% osób, które nie ukończyły studiów wyższych identyfikowało CSR albo z akcjami prospołecznymi albo przestrzeganiem norm etycznych przed organizacje. Tą ostatnią charakterystyką
posłużyło się również pozostałe 6% z grupy o wykształceniu wyższym. Na poniższym wykresie
przedstawiono rozkład odpowiedzi zależnie od miejsca zamieszkania respondentów.
Wykres 2. Jak rozumiana jest społeczna odpowiedzialność biznesu ze względu na miejsce zamieszkania
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Źródło: opracowanie własne.

Respondencie zostali poproszenie o udzielenie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób
postrzegają stosowanie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu przez firmy. 81% badanych kobiet i 66% mężczyzn odpowiedziało, że ocenia pozytywnie przedsiębiorstwa, która stosują tą
politykę. Dla reszty tego rodzaju działanie było bez znaczenia. Nikt z badanych nie wyraził
negatywnej opinii na temat wdrażania CSR. Struktura wieku reprezentantów pokazała, że
wszyscy badani w wieku 31-40 lat ocenili pomyślnie stosowanie praktyk Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, a w grupie respondentów 20–30 lat 77% pytanych.
Analizując strukturę zamieszkania, na pozytywny charakter działań CSR stosowanych przez
firmę wskazało:
− 89% mieszkańców miast o liczebności ponad 100 000 mieszkańców,
− 60% przedstawicieli małych miast,
− 50 % osób zamieszkujących obszary wiejskie.
Dla 94% przedstawicieli grupy z wykształceniem wyższym CSR stosowany przez firmy ma
korzystny wpływ na ich wizerunek. 65% badanych z średnim wykształceniem podzieliło to
zdanie.
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Wykres 3. Postrzeganie marki stosującej społeczną odpowiedzialność biznesu według wykształcenia
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Źródło: opracowanie własne.

Wzrost zaufania wśród konsumentów uzyskany poprzez stosowanie CSR wykazało
81,25% badanych kobiet i 66% mężczyzn. Pomimo stosowania polityki Społecznej odpowiedzialności biznesu, 33% respondentów w wieku 20-30 lat nie obdarza marki z tego powodu
większym zaufaniem. Natomiast w kategorii wiekowej 31-40, wszyscy badani wypowiedzieli
się pozytywnie na pytanie dotyczące tego aspektu. Na płaszczyźnie edukacji, 88% uczestniczących w badaniu osób z wykształceniem wyższym ufa bardziej markom stosującym CSR niż
tym, które tej polityki nie stosują. Podobnie procentowo na to pytanie odpowiedziały osoby z
wykształceniem średnim uzyskawszy 70% pozytywnych wypowiedzi. Procentowy rozkład
osób, które wyrażały większe zaufanie do firm stosujących politykę Społecznej Odpowiedzialności Biznesu przedstawiał się następująco:
− 78,5% - mieszkańcy dużych miast,
− 60% - mieszkańcy miast,
− 87,5% mieszkańcy obszarach wiejskich.
Wnioski
Podsumowując całe badanie, można stwierdzić, że stosowanie przez organizację polityki Społecznej Odpowiedzialności Biznesu jest pozytywnie oceniane przez konsumentów, gdyż 78%
ankietowanych wyraziło aprobatę dla stosowania tej polityki przez przedsiębiorstwa. Stwierdzenie to potwierdza hipotezę główną badania.
Patrząc w ujęciu całościowym na badanie 53,6% respondentów jest świadomych pojęcia społecznej odpowiedzialności biznesu. Można powiedzieć, że wśród respondentów to
przedstawicielki płci żeńskiej były bardziej świadome tego pojęcia niż badani płci przeciwnej.
W kategoriach wiekowych ciężko mówić o jednoznacznej przewadze, ponieważ próba reprezentatywna osób w wieku 31-40 lat była zbyt mała. Struktura wykształcenia układała się podobnie w obu przypadkach z niewielką dominacją znajomości w grupie z wyższym wykształceniem. W strukturze rozmieszczenia geograficznego to przedstawicieli małych miast wykazali
się najmniejszą niewiedzą na temat tego pojęcia.
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Osoby znające pojęcie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w 92,7% wskazywały na
jego definicję jako kompleksowe połączenie udziału organizacji w akcjach charytatywnych,
przestrzegania norm etycznych oraz udziału w akcjach proekologicznych. Zarówno płeć jak i
wykształcenie nie miały większego znaczenia (różnica w punktach procentowych była znikoma) na charakter udzielonych odpowiedzi. Ciekawostką jest to, że osoby z obszarów wiejskich podkreślały bardziej etyczny charakter tego pojęcia.
Dla większości ankietowanych (78%) marki stosujące politykę Społecznej Odpowiedzialności Biznesu odbierane są pozytywnie. Ta sama procentowo liczba osób również stwierdziła, że darzy firmy stosujące CSR większym zaufaniem od ich konkurentów tej polityki nie
stosujących. Pod względem płci to znów panie dominowały w wyrażeniu swojej pozytywnej
opinii, natomiast analizując strukturę urbanizacji można stwierdzić, że największym zaufaniem
obdarzają mieszkańcy obszarów wiejskich. firmy stosujące politykę CSR
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THE CONSUMER’S ATTITUDE TOWARDS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
Summary: The main goal of the study is to check consumer attitudes to corporate social responsibility
policy applied by enterprises. A survey method was used to conduct the research, using an online questionnaire on a random group of people. The survey has shown that consumers have a positive attitude
towards companies using CSR policies.
Keywords: Corporate social responsibility, consumer.
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Katarzyna Sambor222
USŁUGI MOBILNE INNOWACJĄ W BANKOWOŚCI XXI W
Streszczenie: W artykule skupiono się na analizie rynku bankowości mobilnej w Polsce. Przedstawiono rys historyczny jego rozwoju, a także porównano na przykładzie Banku Millennium możliwości i ograniczenia bankowości
internetowej i mobilnej. Metodą użytą w badaniu była analiza porównawcza, której dokonano dzięki wywiadowi
z doradcą klienta z wymienionego wyżej podmiotu. Stwierdzono, że bankowość mobilna umożliwia większy zakres więcej działań niezwiązanych z samą bankowością w przeciwieństwie do bankowości internetowej.
Słowa klucze: Bank Millennium, bankowość internetowa, bankowość mobilna.

Wstęp
Gwałtowny rozwój technologiczny w XXI w. stał się głównym czynnikiem do wprowadzenia
innowacji w dziedzinach życia, w których obecnie nie wyobrażamy sobie funkcjonowania bez
Internetu czy telefonii komórkowej. Jedną z dziedzin, w której szerokie zastosowanie technologii mobilnych zostało użyte jest bankowość. W styczniu 2015 r. na Ziemi żyło około 7,21
mld ludzi, z czego ponad połowa (3,64 mld) zarejestrowanych użytkowników telefonów komórkowych. W tym samym czasie w Polsce już ponad 70 % ludności było użytkownikami
telefonów komórkowych223. Obecnie, aż 4,78 mln osób korzysta z telefonów komórkowych,
co stanowi 61,5% całej światowej populacji. Z roku na rok rośnie również ilość osób posiadających telefony typu smartfon. W omawianym 2015r. już 1,91 mld ludzi na świecie używało
właśnie tego typu rozwiązań technologicznych. Obecnie liczba ta prawie dwukrotnie wzrosła,
ponieważ, aż 3,5 mln osób używa wyłącznie smartfon, co stanowi 45,5% ludności globu 224.
Ponad to, co siódmy internauta na świecie łączy się z Internetem tylko za pomocą urządzeń
mobilnych, głównie smartfonów. Duża mobilność urządzeń tego typu dała również w sektorze
bankowości ogromne możliwości. Celem poniższego badania było porównanie usług bankowości internetowej i mobilnej, pokazanie różnic na poziomie pełnionych przez nie funkcji, a
także ograniczeń. Jednak by można było mówić o możliwościach jakimi można cieszyć się
teraz warto przyjrzeć się historii zmian bankowości internetowej i mobilnej w XXI wieku w
Polsce.
Rozwój bankowości internetowej i aplikacji mobilnych w XXI wieku
Dokładnie na przełomie nowego stulecia, bo w 2000 roku pierwszą mobilną stronę uruchomił
bank WBK225. Na rysunku poniżej przedstawiono formie osi czasu kolejne instytucje, które
podjęły te podobne kroki.

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania, Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
R. Rasińska, W. Siwiński, Aplikacje mobilne jako innowacyjne źródła informacji turystycznej dla studentów,
Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego We Wrocławiu 50, 2015, s. 74–80.
224
Bankmycell, https://www.bankmycell.com/blog/how-many-phones-are-in-the-world, dostęp z dnia
28.04.2020.
225
Cashless, Bankowość Mobilna i Płatności Mobilne w Polsce 2019, https://www.cashless.pl/, dostęp z dnia
05.05.2020.
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Rysunek 1. Historia bankowości internetowej i mobilnej

Źródło: Evangelist.pl, dostęp z dnia 03.05.2020.

Pierwszą formą mobilnego dostępu do usług bankowych były wiadomości tekstowe, za
pomocą których banki informowały klientów o transakcjach mających miejsce na ich rachunkach bankowych. Rok 2010 i 2011 stanowią przełomową datę w polskiej bankowości mobilnej.
Wtedy to wprowadzono tzw. lekkie strony internetowe, które umożliwiły rozszerzenie realizacji operacji bankowych poprzez urządzania mobilne226. Do największych zalet bankowości mobilnej zalicza się przede wszystkim możliwość korzystania z usług w dowolnym miejscu
i o dowolnym czasie. Daje to użytkownikom większość elastyczność i wygodę realizacji operacji bankowych, co skutkuje znaczną efektywnością usług227. Najważniejszym wskaźnikiem
pokazującym popularność bankowości mobilnej jest liczba osób aktywnie korzystających
z tego rodzaju aplikacji. Na poniższym rysunku zaprezentowano wykres przedstawiający liczbę
klientów logujących się na rachunek bankowy z urządzenia mobilnego (smartfon lub tablet)
przynajmniej raz w miesiącu.

M. Szewczyk-Jarocka, Bankowość mobilna i terminalowa jako przykład usług bankowości elektronicznej
zagrożonej bezpieczeństwem w opinii klientów banków spółdzielczych–badania własne, Zeszyty Naukowe PWSZ
w Płocku. Nauki Ekonomiczne, 2017.
227
T. Laukkanen, Consumer adoption versus rejection decisions in seemingly similar service innovations: The
case of the Internet and mobile banking, Journal of Business Research 69.7, 2016.
226
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Rysunek 2. Klienci korzystający z usług bankowości mobilnej w 2019 r. (w tys.)

Źródło: Cashless, Bankowość Mobilna i Płatności Mobilne w Polsce 2019.

To, jak bardzo w Polsce popularne jest używanie mobilnych aplikacji bankowych
można zmierzyć przez stosunek liczby jej użytkowników do całej populacji korzystającej
z bankowości internetowej. Na poniższym rysunku przedstawiono dane z raporcie Netb@nk
badające to zjawisko228.
Rysunek 3. Stosunek liczby użytkowników bankowości internetowej do mobilnej

Źródło: Netb@nk, Bankowość internetowa i mobilna, płatności bezgotówkowe, 2019.

Z przedstawionych danych wynika, że udział użytkowników aplikacji mobilnych już
przekroczył 50% i zachowuje tendencje wzrostową.
O popularności bankowości mobilnej może świadczyć liczba jej użytkowników oraz
wykonywanych przez nich transakcji z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. Z danych wiodących na polskim rynku banków komercyjnych wynika, że w drugim kwartale 2019 r. użytkownicy wykonali ponad 160 mln różnych transakcji. Głównie były to przelewy oraz płatności Blik.
Blik to system płatności mobilnych stworzony przez spółkę Polski Standard Płatności, która

Netb@nk, Bankowość internetowa i mobilna, płatności bezgotówkowe 2019, https://www.zbp.pl/getmedia/02918dd2-bf12-4cf7-a70a-09c1a297471c/Raport-Netbank_Q2-2019, dostęp z dnia 07.05.2020.
228
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z kolei powstała dzięki współpracy banków działających na polskim rynku 229. Obecnie dostęp
do tej formy płatności posiadają niemal wszyscy użytkownicy mobilnych aplikacji bankowych.
Blik zyskuje w Polsce coraz większą popularność nie tylko w płatnościach online i przelewach,
ale także dzięki nawiązaniu współpracy z Mastercard umożliwia płatności w technologii zbliżeniowej w sklepach230. Na poniższym rysunku przedstawiono porównanie liczby użytkowników systemu płatności blik w dwóch pierwszych kwartałach 2019 roku.
Rysunek 4. Liczba użytkowników systemu BLIK (dane w tys.).

Źródło: Cashless, Bankowość Mobilna i Płatności Mobilne w Polsce 2019.

Płatności zbliżeniowe nierozerwalnie łączą się z używaniem aplikacji mobilnych banków. Obecnie najpopularniejszym w tym sektorze są płatności NFC dla telefonów z systemem
Android oraz Apple Pay dla użytkowników telefonów marki Apple231. Usługą dostępną dla
posiadaczy telefonów z oprogramowaniem Android jest również Google Pay. Obecnie liczbę
zbliżeniowych transakcji mobilnych, w okresie jednego kwartału, mierzy się w dziesiątkach
milionów, co oznacza, że stanowią jedynie niewielką część operacji z użyciem kart bankowych,
których są miliardy232. Dynamika wzrostu popularności transakcji zbliżeniowych z użyciem
aplikacji mobilnych jest znacząca. Na poniższym rysunku przedstawiono zestawienie kwartalne obejmujące lata 2018-2019.

K. Niewiadomski, Ł Zakonnik, Bankowość mobilna w Polsce–przegląd aplikacji, ranking, możliwości rozwoju,
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2017, s. 161–177.
230
K. Wysoczańska, Tendencje w zakresie bankowości mobilnej, jako redefiniujące cały obszar usług
finansowych. Knowledge–Economy–Society, 2017, s. 131-142.
231
M. Szewczyk-Jarocka, Bankowość mobilna i terminalowa jako przykład usług bankowości elektronicznej
zagrożonej bezpieczeństwem w opinii klientów banków spółdzielczych–badania własne, Zeszyty Naukowe PWSZ
w Płocku. Nauki Ekonomiczne, 2017.
232
M. Krzysztoszek, Bankowość elektroniczna w teorii i praktyce, Komisja Nadzoru Finansowego, 2017.
229
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Rysunek 5. Liczba zbliżeniowych transakcji mobilnych (dane w mln sztuk)

Źródło: Cashless, Bankowość Mobilna i Płatności Mobilne w Polsce 2019, 2019.

Duża liczba użytkowników sprawia, że konkurencja na rynku samych aplikacji mobilnych banków staje się coraz większa. Klienci pragną przyjaznych interfejsów, łatwości obsługi
i czytelności aplikacji. Do jak najbardziej obiektywnych ocena w swoim raporcie serwis
Cashless wykorzystał porównywanie średniej z ocen w markecie takich jak App Store czy Google Play. Pomimo, że nie jest to idealne rozwiązanie, plusem tego rodzaju oceny jest to,
że właśnie użytkownicy danego banku przyznają punkty za spełnienie, bądź nie, swoich oczekiwań. Na poniższym rysunku przedstawiono zestawienie aplikacji mobilnych, które znalazły
się w dziesiątce najlepiej ocenianych przez klientów.
Rysunek 6. Zestawienie najlepiej ocenianych aplikacji mobilnych

Źródło: Cashless, Bankowość Mobilna i Płatności Mobilne w Polsce 2019.

Porównanie aplikacji mobilnej i bankowości mobilnej na przykładzie banku millennium
Badanie miało na celu porównanie bankowości mobilnej z bankowością internetową na przykładzie Banku Millennium S.A. W tym celu przeprowadzono wywiad z doradcą klienta pracującym od 13 lat w Banku Millennium panią mgr Agnieszką Bolech. Wywiad odbył się w dniu
05.05.2020 drogę telefoniczną ze względu na pandemię COVID-19. Poniżej została zaprezentowana rozmowa z pracownikiem.
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Pytanie 1: Pani Agnieszko, kiedy w Banku Millenium wprowadzono usługi bankowości internetowej, a kiedy mobilnej?
Bankowość internetowa istniała w Banku Millenium zanim dołączyłam do tej firmy. Według
oficjalnych danych rok 2005 uznaje się za rok pierwszych innowacji w tej dziedzinie. Usługi
bankowości mobilnej natomiast zostały wprowadzone około 5 lat temu. Mam tutaj na myśli
powiadomienia SMS i aplikacje na smartfony czy iPhony. Do dzisiaj obie formy są używane,
powiadomienia SMS służą uwierzytelnienie transakcji internetowych, a aplikacje ciągle są udoskonalane, by być jak najbardziej przyjazne klientom.
Pytanie 2: Kiedy wprowadzono w Banku Millennium możliwość płatności za pomocą smartfonów/ iPhonów?
Jeżeli mowa o telefonach z modułem płatności NFC, transakcje można wykonywać już od 2
lat. Natomiast w przypadku marki Apple, telefony te nie posiadają funkcji NFC, a specjalną
nakładkę „wallet” – Apple Pay, do której dodaje się kartę pątniczą i w ten sposób można płacić
za pomocą telefonu. Ta funkcja została wprowadzona rok temu.
Pytanie 3. Ilu klientów korzysta z bankowości internetowej, a ile z aplikacji mobilnej?
Obecnie szacuje się, że z bankowości internetowej korzysta około 70% naszych klientów, natomiast aplikację mobilną wykorzystuje zalewie 20-30%. W związku z małą świadomością
klientów dotyczącą aplikacji mobilnej obecnie jesteśmy w trakcie wdrażania projektu, który
ma za zadanie pokazać klientom jak szeroką gamę produktów oferuje aplikacja i przekonać, że
codzienne bankowanie staje się za jej sprawą jeszcze łatwiejsze.
Pytanie 4. Czy są jakieś funkcje dostępne wyłącznie bankowości internetowej, a, których nie
można znaleźć w aplikacji mobilnej?
Tak. Najważniejszą i główną różnicą są ustawienia zabezpieczeń. Bank dba o bezpieczeństwo
klientów, dlatego uważa, że wszystkie zabezpieczenia związanie z logowaniem powinny być
sterowane poprzez przez stronę internetową banku. Przykładowo, jeżeli klient zapomni hasła
do aplikacji mobilnej może je odzyskać za pośrednictwem strony internetowej. Mamy osobną
zakładkę, w której można ustawić wszystkie preferencje dotyczące zabezpieczenia w aplikacji
mobilnej. Tylko za pośrednictwem strony internetowej można wykonać zmianę hasła 1 – umożliwiającego logowanie oraz Milekodu233. Dodatkowym zabezpieczeniem podczas logowania z
komputera jest obrazek bezpieczeństwa, który nie jest dostępny w aplikacji mobilnej. Obrazek
ma nas zabezpieczyć przez użyciem strony, która została przejęta przez hakerów. Kolejną operacją, którą można wykonać tylko poprzez bankowość online są ustawienie limitów konta. Jest
to podyktowane bezpieczeństwem Naszych klientów. Na komputerze dostępna jest zakładka
Mileurząd – czyli dostęp do wniosków urzędowych. Klient ma możliwość złożenia wniosek o
500+, dobry star 300+, ZUS-pue. Również poprzez użycie strony internetowej można założyć
profil zaufany, gdzie nasza tożsamość jest uwierzytelniana poprzez konto bankowe. Ta opcja
ułatwia nam funkcjonowanie, ponieważ za pomocą profilu zaufanego można złożyć wniosek o
wyrobienie dowodu osobistego, czy wziąć udział w wyborach po za swoim okręgiem wyborczym. Kolejną funkcją realizowaną tylko za pośrednictwem strony internetowej jest możliwość
dostępu do wyciągów bankowych, zestawienia transakcji i historia transakcji. Możliwość wygenerowania elektronicznych wyciągów jest dostępna tylko dla klientów, którzy taką formę
wybrali, wyciągi są generowane w formacie pdf i obejmuje okres do 1 roku wstecz. Poprzez
233

Milekod – login klienta w systemie Banku Millenium.
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użycie strony internetowej klientom udostępniane są informacje o nowościach produktowych
np. obecnie mamy w pakiecie lokatę „postaw na złoto”, która w aplikacji mobilnej nie jest
widoczna. Ostatnią rzeczą, której nie da wykonać się przy użyciu aplikacjo mobilnej, jaka przychodzi mi na myśl, jest spłata kredytu hipotecznego.
Pytanie 4. Czy są jakieś funkcje dostępne wyłącznie aplikacji mobilnej, których nie można znaleźć w bankowości internetowej?
Aplikacja mobilna oferuje wiele usług dodatkowych związanych z naszym niestacjonarnym
trybem życia, a także przyzwyczajeniem do korzystania z telefonów zawsze i wszędzie. Z ciekawych usług dodatkowych jakie można wykonać za pośrednictwem aplikacji jest m.in. możliwość kupna biletów do kina. Bardzo przydatną częścią aplikacji na telefon jest zakładka transport, w której można zakupić bilet na komunikację miejską. Taki bilet można również za pośrednictwem aplikacji skasować. Aplikacja pozwala na płatności za miejsca parkingowe oraz
dzięki współpracy z Autopay, przejazd przez autostrady bez konieczności zatrzymywania się
na bramkach. Po za tym żyjemy czasach, gdzie rosnący konsumpcjonizm sprzyja rozwojowi
przyjaznych dla klientów pakietów, jakimi są karty lojalnościowe. Dzięki aplikacji mobilnej
Millennium można je dodać w zakładce Karty Lojalnościowe i mieć wszystkie karty w jednym
miejscu bez konieczności noszenia ich w portfelu. Aplikacja dale też możliwość używania tzw.
widżetów. Widżetem może być przedstawienie salda konta wyrażonego w procentach lub w
złotówkach. Można przykładowo ustawić 1 procent jako 1 tysiąc, a informacja ta jest dostępna
bez potrzeby logowania się do aplikacji. W ten sam sposób można ustawić również kod blik
bądź ikonkę zakupu biletu na komunikację miejską.
Rysunek 7. Widżet procentowego salda konta

Źródło: opracowanie własne.

Mówiąc o widżetach już wspomniałam o BLIK-u. Płatności BLIK to najnowocześniejsza
i najbezpieczniejsza forma płatności w formie sześciocyfrowego kodu. BLIK daje możliwość
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zapłacenia za towar w sklepie, Internecie, umożliwia wpłaty i wypłaty w bankomacie. Można
też używać płatności BLIK do przelewów na telefon. Wystarczy, że osoba ma w aplikacji dodany numer telefonu bez potrzeby dodawania numeru konta. Tego rodzaju operacji nie da się
wykonać za pomocą strony internetowej banku. Innowacją, która stosunkowo niedawno pojawiła się w aplikacji mobilnej jest zakładka Finanse 360 stopni. Funkcja ta pozwala na przekierowanie i zalogowanie się konta w innym banku, tak by można było mieć wszystkie zestawienia
pieniężne w zasięgu ręki. W aplikacji obsługiwane są baki: Santander, PKO Bank Polski, Pekao, mBank, ING, Alior Bank.
Pytanie 5. Czy istnieją usługi, które są dostępne wyłącznie w placówce banku?
Tak. Obecnie w placówce stacjonarnej odbywa się proces składania wniosków i wypłaty transzy kredytów hipotecznych, jak i ich obsługa posprzedażowa. Tylko w placówce można zrezygnować z karty kredytowej i limitu konta. Jeżeli klient złożył wniosek o założenie konta przez
Internet, również w placówce jego tożsamość musi zostać potwierdzona. Odblokowanie kanału
bankowości internetowej (jeżeli został wcześniej zablokowany przez klienta) jak i zdefiniowanie numeru telefonu, do potwierdzeń transakcji za pomocą wiadomości SMS, odbywa się w
oddziale stacjonarnym banku, a także jeżeli do zaciągnięcia pożyczki są wymagane dodatkowe,
specyficzne dokumenty, klient zostanie poproszony o dostarczenie ich do placówki.
Pytanie 6. Czy Państwa bankowość internetowa i aplikacja mobilna padają ofiarami ataków
hackerskich?
Jak już wspomniałam wcześniej bank dba o bezpieczeństwo klientów poprzez różnego rodzaju
zabezpieczenia m.in. obrazki bezpieczeństwa na stronie bankowości internetowej, czy logowanie poprzez odcisk palca (dla wszystkich użytkowników z wbudowanym odczytem linii papilarnych w telefonie). W mojej 13-letniej karierze nie odnotowałam ani jednego przypadku ataku
hackerskiego na aplikację mobilną, jednak dwóch moich klientów poinformowało mnie o podstawionej stronie internetowej do logowania, dlatego też tak bardzo zalecane jest ustawienie
obrazka bezpieczeństwa, który nas zabezpiecza przez takimi incydentami.
Pytanie 7. Czy uważa Pani, że aplikacja mobilna/bankowość internetowa wyprze stacjonarne
oddziały banków?
Uważam, że banki chcą ograniczyć ruch w placówce, natomiast na ten moment nie ma możliwości, żeby bank funkcjonował bez placówki detalicznej, chociażby z powodu kredytów hipotecznych, które są udzielane na miejscu. Biorąc również pod uwagę ilość klientów w starszym
wieku, który ze względu na swoje podejście, nie chcą korzystać z usług internetowych, a korzystają z placówek stacjonarnych ta opcja wydaje się być nierealna. Wciąż pojawiają się
klienci, którzy nie mają zaufania do podpisywania przez Internet umów i cenią sobie obsługę
przez pracownika, gdzie mogą dopytać o wszystkie szczegóły.
Wnioski
W wyniku analizy porównawczej, jaka została przeprowadzona za pomocą wywiadu z przedstawicielem Banku Millenium, można stwierdzić, że ze względów bezpieczeństwa kluczowe
funkcje dotyczące ustawień autoryzacji transakcji zostały zatrzymane wyłącznie w bankowości
internetowej. Również stworzenie profilu zaufanego czy składanie pism urzędowych pozostaje
w tym kanale komunikacji. Aplikacja mobilna natomiast ma wysoce rozwinięte usługi związane z mobilnością użytkowników jak np. wygodne płatności za bilety komunikacji miejskiej,
czy autostrady, portfel kart lojalnościowych w jednym miejscu, a nawet możliwość zakupu
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biletów do kina. Dodatkowym atutem jaki posiada aplikacja mobilna jest najnowocześniejsza i
najbezpieczniejsza forma płatności BLIK, której nie można użyć za pomocą tradycyjnej strony
internetowej banku. Na chwilę obecną bankowość mobilna nie jest w stanie zastąpić placówek
stacjonarnych banku, ze względu na preferencje klientów do obsługi przez pracowników bądź
udzielanie kredytów hipotecznych. Na rynku bankowym w Polsce notuje się wysoką dynamikę
wzrostu znaczenia płatności w systemie BLIK i płatności zbliżeniowych, które są nierozerwalnie złączone z bankowością mobilną.
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MOBILE SERVICES AS AN INNOVATION IN 21ST CENTURY
Summary: The article focuses on the analysis of the mobile banking market in Poland. The historical
outline of its development is presented. The possibilities and limitations of online and mobile banking
are compared on the example of Bank Millennium. The method used in the study was comparative
analysis, which could be done thanks to an interview with a client advisor from the above-mentioned
entity. It has been found that mobile banking allows a greater range of more non-banking related activities as opposed to online banking.
Keywords: Bank Millennium, mobile banking, online banking.
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Ewa Sikora-Chołody234
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU
W DOBIE KRYZYSU GOSPODARCZEGO
Streszczenie: Rozdział ma na celu wskazanie zasadności angażowania się przedsiębiorstw w działania społecznej
odpowiedzialności biznesu w czasach kryzysu gospodarczego. Wydaje się, że w trudnych czasach prowadzenia
działalności gospodarczej kwestie społeczne powinny zostać przesunięte na plan drugi, a wręcz zaniechane, aby
nie generować niepotrzebnych kosztów przy ratowaniu rentowności podmiotów ekonomicznych. Jednakże należy
stwierdzić, że dobrze zaplanowana aktywność w obszarze rozwiązywania problemów społecznych i wpisana w
strategię działalności przedsiębiorstwa jest koniecznym elementem prowadzenia aktywności firmy w czasie
kryzysu.
Słowa kluczowe: CSR, społeczna odpowiedzialność biznesu, kryzys gospodarczy.

Wstęp
Społeczna odpowiedzialność biznesu – CSR (Corporate Social Responsibility) to budowanie
wartości dla szerokiego grona interesariuszy i ,co ważne, jest niemniej ważnym czynnikiem w
podejmowaniu decyzji przez zarządzających przedsiębiorstwem (przede wszystkim w
kwestiach o znaczeniu strategicznym) aniżeli kwestia finansowa – budowania
konkurencyjności na rynku. Podkreślić należy, że przedsiębiorstwo posiada podstawowy cel
jakim jest maksymalizacja zysku, jednakże koncepcja społecznej odpowiedzialności go nie
neguje, a co więcej, jest jednym ze sposób osiągnięcia zamierzonego celu. CSR jest tu
rozumiane jako założenie strategiczne, które uwzględnia interesy społeczne i ochronę
środowiska oraz relacje przedsiębiorstwa z różnymi grupami interesariuszy235. Oprócz brania
pod uwagę społecznej odpowiedzialności już na poziomie tworzenia ogólnej strategii rozwoju
firmy, CSR jest obecny na każdym kroku podejmowania decyzji – na poziomie decyzji
operacyjnych, strategii funkcjonalnych (w obszarach takich, jak: produkcja, marketing,
sprzedaż, itd.). Należy zauważyć, że obecność tejże koncepcji jest stosowana powszechnie,
ponieważ równie powszechnie dostrzegalne są jej zalety dla koniunktury przedsiębiorstw:
pobudzanie konstruktywnych zmian w zarządzaniu kwestiami społecznymi i środowiskowymi,
redukcja zużycia zasobów, emisji zanieczyszczeń oraz kosztów operacyjnych (ekoefektywność), edukacja pracowników, budowanie ich lojalności, zwiększenie efektywności ich
pracy, możliwość globalnej perspektywy działania, wsparcie dla prowadzenia działalności ze
strony społeczności lokalnej, zwiększenie atrakcyjności dla inwestorów, zwiększenie zaufania
ze strony klientów, budowanie zaufania i wiarygodności w oczach innych kluczowych grup
interesariuszy, wzmacnianie relacji z organami regulacyjnymi, poprawa reputacji, wizerunku
firmy, a w konsekwencji zwiększenie wartości samej firmy dla interesariuszy oraz
powiększenie przewagi konkurencyjnej – czyli osiągnięcie podstawowego celu działalności
przedsiębiorstwa236.

Dr, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Innowacji w Lublinie.
M. Blanke i N. Gorynia-Pfeffe, CSR – KOMPENDIUM. Organizacje w Polsce i Niemczech oraz w jaki sposób
wspierają one społeczną odpowiedzialność biznesu przedsiębiorstw, RKW, Warszawa 2008, s. 4.
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P. Roszkowska, Optymalizacja procesów przy wykorzystaniu raportowania społecznej odpowiedzialności
biznesu – fikcja czy rzeczywistość?, „Controlling – wiedza i narzędzia praktyczne”, Forum, 2009, nr 31.
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CSR – rola i znaczenie strategiczne
Zasadniczym problemem w kontekście funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw staje
się otoczenie, w którym działają. Aktualne położenie firm i specyfika ich relacji zwiększa
ryzyko biznesowe, a cały system gospodarczy zaczyna funkcjonować w coraz krótszych
odstępach czasu – od jednego kryzysu do przyjścia następnego. Wielu ekonomistów i
specjalistów od zarządzania firmą i ryzykiem wskazuje, że traktowanie działalności związanej
z problemami społecznymi jako kategorii kosztów i koncentracja tylko na problematyce
ekonomicznej nie stanowi o zapewnieniu wzrostu wartości firmy w dłuższym czasie i o jego
rozwoju. Przedsiębiorstwo powinno rozwijać zarówno swoją wartość ekonomiczną w oczach
interesariuszy, ale i zarówno tę społeczną. Przemiany w strukturze współczesnego systemu
gospodarki światowej powodują, że obok ich beneficjentów, rośnie „liczba ofiar”237. Stąd też
etyka biznesu wskazuje na problem ważności określenia celów przedsiębiorstwa. Wydaje się,
że zasadnicza teza ojca ekonomii klasycznej A. Smitha o postawieniu jako celu działalności
własnego interesu nie może już być więcej odczytywana jako uzasadnienie aktywności
gospodarczej współczesnych przedsiębiorstw. Można zaryzykować stwierdzenie, że dążenie do
osiągnięcia wyłącznie własnego celu ekonomicznego nie odniosło swojego sukcesu
w budowaniu wartości firm, a stworzyły sytuację deficytu moralnego.
Nierzadko ten problem uzasadniania (i uzgadniania) celów ekonomicznych i
społecznych był przedmiotem badań naukowców. Z wniosków przeprowadzonych badań
można wysunąć tezę, że motywacja ściśle ekonomiczna nie może być „kołem zamachowym”
w rozwoju podmiotów ekonomicznych – należy wziąć pod uwagę również takie zjawiska i
wartości, jak zaufanie, uczciwość i wreszcie społeczna odpowiedzialność. Coraz częściej mówi
się, że przedsiębiorstwo powinno dostarczać na rynek nie tylko swoje produkty i usługi, ale
również wartości społeczne dla swoich interesariuszy, a szczególnie tych znajdujących się w
obszarze funkcjonowania firmy. Można podać przykłady firm, które istotną część swojej
aktywności przeznaczają na „produkcję i dystrybucję” wartości społecznych: General Electric,
IBM, Johnson&Johnson, Intel, Nestlé, Google, Walmart238. W jaki sposób te firmy kreują
wartości społeczne? Należy się tu odwołać do teorii zarządzania wartością, która wskazuje na
konieczność „wciągnięcia”, zaangażowania wielu grup interesariuszy w uzgadnianie celów i
metod działalności przedsiębiorstwa239. Dlatego też prowadzenie działalności z zakresu
społecznej odpowiedzialności biznesu nie należy traktować jako bezpośrednią metodę dążenia
do celów ekonomicznych, ale jako niezbędny element celu strategicznego rozwoju
współczesnej firmy.
W jaki sposób efektywność działań CSR przekłada się na wymiar strategiczny rozwoju
przedsiębiorstwa? Według teorii agencji menedżer (agent) powinien działać na rzecz
interesariuszy firmy. W warunkach wysokiego ryzyka taka relacja, oparta na stosunkach
wymiany, musi zostać oparta o kluczową wartość jaką jest zaufanie. Z kolei teoria
interesariuszy wskazuje, że każdy podmiot gospodarczy nie funkcjonuje w pustce, lecz ich
działalność jest obecna i dostrzegalna wśród innych graczy, przede wszystkim przez swoich
E. Mączyńska, Mikroekonomia - „Termometr dla gospodarki, Magazyn Polskiej Akademii Nauk ACADEMIA,
nr 1 (5), 2006, s. 36.
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M. Porter i M. Kramer, Creating shared value, Harvard Business Review, January-February 2011, s. 17.
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M. W. Grudziński, Kreowanie wartości ekonomiczno-społecznej jako cel strategiczny współczesnego
przedsiębiorstwa, [w:] S. Partycki (red.), Innowacyjność i przedsiębiorczość w warunkach kryzysu”,
Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 357.
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interesariuszy. Te różnorodne grupy podmiotów połączonych z przedsiębiorstwem realizują
pewien swój cel poprzez wpływ na działalność firmy. Stąd można wysnuć wniosek, iż działania
CSR posiadają tu uzasadnienie swojej roli w realizacji celów strategicznych. Teoria RBV
(Szkoły Zasobowej) wskazuje CSR jako inwestycję firmy, która dzięki działaniom społecznym
wytwarza wartościowe zasoby i zorganizowane kompetencje. Każda rzadka wartość (zasób)
powoduje wzrost przewagi konkurencyjnej nad innymi podmiotami znajdującymi się
w obszarze funkcjonowania przedsiębiorstwa i co za tym idzie ma swoje odzwierciedlenie
w realnych wynikach i wskaźnikach finansowych firmy. Z kolei według instrumentalnej teorii
interesariuszy firma posiada relacje z interesariuszami i dbałość o ich trwałość i jakość jest
kluczową kompetencją w generowaniu zysku dla firmy. Te trwałe połączenia muszą być ciągle
generowane i rozwijanie, ponieważ tworzą one sieć przepływu kluczowych zasobów
potrzebnych do rozwoju przedsiębiorstwa, co przekłada się bezpośrednio na poprawę wyników
finansowych. Działania CSR jako aktywność mająca na celu kreowanie odpowiedniej reputacji
organizacji mają na celu poprawienie i utrwalenie relacji z odbiorcami. Stąd „uświadomieni”
klienci będą bardziej skłonni do zakupu oferowanych produktów, co znacząco wpływa na
poprawę zyskowności. Ale tak rozumiany CSR będzie również wpływał na możliwość lepszego
pozyskiwania wykwalifikowanych pracowników, poprawi motywację wśród załogi, będzie
zabezpieczeniem przed działaniem czarnego PR oraz zmniejszy ryzyko związane
z negatywnymi decyzjami podejmowanymi przez ośrodki polityczne, prawne i fiskalne.
Podsumowując, należy stwierdzić, że działalność CSR ma przełożenie na strategiczny wymiar
rozwoju przedsiębiorstwa. Zdaje się, że połączenie celów społecznych i ekonomicznych może
przynieść obopólne korzyści zarówno otoczeniu społecznemu, jak i samej firmie. Zdaniem
Portera i Kramera CSR nie może być postrzegane tylko jako źródło kosztów i wydatków na
cele charytatywne. Firma powinna zrozumieć społeczne znaczenie podejmowanych działań
i zauważyć, że cele strategiczne mogą być wzmacniane poprzez realizację celów społecznych
korzystnych dla otoczenia, jak i samej firmy240. Ponadto należy podkreślić, że działania CSR
stają się bardziej efektywne, jeśli wypływają wprost z założonych celów strategicznych.
CSR i kryzys
W jaki sposób kryzys gospodarczy może wpłynąć na sposób zarządzania przedsiębiorstwem?
Należy odnaleźć odpowiednią definicję tego terminu. W Encyklopedii PWN241 kryzys jest
definiowany jako okres załamania, przesilenia i potencjalnego przełomu w funkcjonowaniu
danego systemu społecznego lub politycznego. Już tutaj widać, że kryzys dotyka sfery wartości,
a świadczy o tym wymieniony w definicji system społeczny (wartości społeczne, kultura), jak
również system polityczny (wartości polityczne: władza, kontrola, decyzje). Encyklopedia
wymienia również wyrażenie kryzys ekonomiczny jako gwałtowne zmniejszenie się
aktywności gospodarczej (produkcji, zatrudnienia, inwestycji). Wyraźnie widoczne jest to, że
obie definicje wskazują na negatywne przesłanki kryzysu - „załamanie”, „zmniejszenie się”.
Co ważne najczęściej wyrażenie kryzys ekonomiczny jest stosowany do opisu sytuacji
gospodarek kapitalistycznych, wolnorynkowych. Niemniej podkreślić należy, że występuje on
również w innych systemach gospodarczych. Ważne jest to, iż w przeciągu historii rozwoju

240
241

M.E. Porter i M.R. Kramer, Strategy and society. Harvard Business Review, 84 (12), 2006, s. 78-92.
Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/kryzys.html (dostęp: 22.04.2020).
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systemów gospodarczych kryzysy były wywoływane przez różnego rodzaju czynniki. Przed
erą industrialną były to czynniki naturalne takie, jak nieurodzaje czy wojny. Ówczesne systemy
oparte były przede wszystkim na rolnictwie i takiego rodzaju były ich skutki: spadki produkcji
rolnej i wzrost cen płodów rolnych. Skala kryzysu sięgała lokalnych obszarów. Coraz szybszy
rozwój kapitalizmu i przemysłu zmienił charakter kryzysów. Najważniejszymi cechami
gospodarki stały się: produkcja przemysłowa, transport oraz internacjonalizacja rynków.
I ta ostatnia cecha spowodowała, że kryzys rozszerzył swój wpływ na znacznie większe obszary
aniżeli miało to miejsce przed industrializacją. Kryzys zaczął być odbierany jako zjawisko
światowe, obejmujące wszelkie rynki i systemy gospodarcze, które coraz bardziej
przypominały naczynia połączone. Jeżeli przyczyny kryzysu można było zlokalizować
w danym systemie gospodarki krajowej, to już skutki były odczuwane w każdym innym
systemie połączonym z pierwszym relacjami opartymi na zasadach gospodarki kapitalistycznej
i międzynarodowej.
Do II wojny światowej kryzys prowadził do spadku produkcji przemysłowej, obniżenia
dochodu narodowego, wzrostu bezrobocia, spadku cen, obniżenia dochodów, a co za tym idzie
i poziomu życia. Po II wojnie światowej kryzys przybrał inny wymiar, a to za sprawą
wprowadzania działań polityki państwa, co znacząco wpłynęło na przebieg cyklu
koniunkturalnego. Interwencjonizm państwowy, ratując gospodarki narodowe, zmodyfikował
oddziaływanie kryzysu – sytuacja kryzysowa zaczęła przybierać postać okresów stagnacji lub
recesji w rozwoju gospodarczym państwa. Opisane powyżej skutki kryzysu wyłaniają obraz
negatywnych zmian dostrzegalnych w danym systemie gospodarki. Jednakże ważne jest
również dostrzeżenie zmian pozytywnych. Przykładem może być tu kryzys Wielkiej Brytanii
w roku 1878, który przyspieszył zmiany struktury w gospodarce – upadek małych firm
spowodowało umocnienie dużych przedsiębiorstw, które zaczęły pełnić znaczącą rolę
w budowaniu konkurencyjności produktów brytyjskich. Oprócz zmian w strukturze gospodarki
ważną kwestią stała się zmiana w dominacji poglądów ekonomicznych na funkcjonowanie
gospodarki, co miało przełożenie na uznawane wartości priorytetowo traktowane
w kształtowaniu polityki państwa – odchodzenie od idei liberalnych, wzrost roli państwa
w kreowaniu warunków i działania wolnego rynku. Ostatnie lata XX wieku i pierwsze XXI
charakteryzowały się już innego rodzaju kryzysami. Sytuacje kryzysowe obejmowały dużo
większe obszary światowej gospodarki, a to za sprawą zjawiska globalizacji i coraz ważniejszej
roli podmiotów transnarodowych. Kryzys amerykański systemu bankowego w 2008 roku dość
szybko odbił swoje piętno na rynkach europejskich. Globalna sieć transakcji i zależności
finansowych, pomimo liberalnej polityki ich powstawania i działania, uległa destabilizacji,
którego źródłem była gospodarka Stanów Zjednoczonych.
W dobie aktualnego kryzysu gospodarczego warto zwrócić uwagę, czy zarządzający
firmami odsuną się od finansowania działalności nie przynoszącej zysku finansowego (CSR)
na rzecz ratowania strat i oszczędności. Ostatni poważny kryzys z 2008 roku spowodował,
że wielu sceptyków społecznej odpowiedzialności biznesu zwiastowało odsunięcie na bok
omawianej koncepcji. Jednakże również raporty dotyczące zachowań konsumentów, które
prorokowały zmianę nawyków konsumenckich i przejście od świadomości ekologicznej
i społecznej konsumentów jako czynnika biorącego udział w decyzji zakupowej do powrotu
postrzegania ceny towaru jako priorytetu, nie spełniły się do końca. Przykładem jest tu
działalność firm takich, jak na przykład Mars, Cadburry, Wal-Mart, które zapowiedziały
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kontynuację działań CSR, a nawet je zwiększyły242. Publikowane raporty za rok 2008 i 2009
pozostawały bez zmienionej formy i treści.
CSR w dobie pandemii
Kryzys o zasięgu globalnym, z którym mamy do czynienia z powodu pandemii koronawirusa,
powoduje kolejne zastanowienie się menedżerów, właścicieli przedsiębiorstw, a zwłaszcza
naukowców nad znaczeniem prowadzenia działalności społecznej odpowiedzialności biznesu.
Jak już wspomniano, każdy kryzys powoduje zmianę w dotychczasowych warunkach
działalności gospodarczej, niemniej nie dotyczy to tylko zmiany w strategiach produkcyjnych,
zatrudnieniowych, inwestycyjnych, ale również dotyka roli firmy jako przekaźnika problemów
społecznych. Koncepcja CSR staje się możliwością zaadaptowania przedsiębiorstwa do
nowych warunków kryzysowych – zastosowanie działalności społecznej jako możliwości
inwestycyjnej firmy i budowania przewagi konkurencyjnej, dzięki czemu firma uchroni swoją
pozycję w danym sektorze na rynku. Rozwiązywanie problemów społecznych i tych
związanych z ochroną środowiska powinno jeszcze dobitniej zostać wskazane jako działalność
wspierająca przedsiębiorstwo w sytuacji walki z kryzysem, jak również z jego skutkami w
późniejszym czasie. Co więcej, firmy odpowiedzialne społecznie są traktowane przez instytucje
polityczne jako podmioty wspierające obywateli w trakcie wali z kryzysem. Aktualnie takim
przykładem jest kampania #BiznesReagujeOdpowiedzialnie, która wskazuje przedsiębiorstwa,
które aktywnie wspierają swoich klientów, pracowników, ale i instytucje społeczne takie, jak
szpitale, placówki zdrowia, które potrzebują wsparcia nie tylko finansowego, ale również
informacyjnego, zasobowego (kapitał ludzki, kapitał społeczny)243.
Wspomniana kampania to akcja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, która została
zaprezentowana za pomocą infografiki „Mapa zaangażowania biznesu w walkę
z koronawirusem” (rysunek 1), na której przedstawiono obszary, w których obecna jest pomoc
przedsiębiorstw w dobie pandemii. Można tu wyróżnić działania polegające na:
1. Klienci – działania mające na celu wsparcie klientów w kwestii dokonywania zakupów
oraz komunikacji z przedstawicielami firm.
2. Wyposażenie – przekazanie zasobów finansowych lub materiałowych na cel
przekazania środków ochrony dla placówek medycznych.
3. Pracownicy – działania zwiększające ochronę pracowników firm.
4. Edukacja – akcje mające na celu przekazanie wiedzy o ochronie przed zakażeniem
koronawirusem i wytyczne dla firm przeciwdziałające skutkom kryzysu.
5. Przeciwdziałanie skutkom kryzysu – działania pomocowe dla klientów i firm.
6. Wspieranie punktów pomocy – działania mające na celu wsparcie dla ośrodków, które
udzielają pomocy w związku z pandemią koronawirusa.

D. Ciesielska i P. Roszkowska, Wpływ globalnego kryzysu gospodarczego na zarządzanie wartością
przedsiębiorstwa, [w:] red. S. Partycki, Partnerstwo i współpraca a kryzys gospodarczo-społeczny w Europie
Środkowej i Wschodniej, t. II, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 331.
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Rysunek 1. Mapa zaangażowania biznesu w walkę z koronawirusem

Źródło: https://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/biznesreagujeodpowiedzialnie-mapa-zaangazowania-biznesu-w-obliczu-pandemii-koronawirusa/

Można stwierdzić, że firmy w czasach pandemii koronawirusa wykazały dużą
aktywność w zakresie podejmowania akcji społecznie odpowiedzialnych. Argumentem jest tu
wiele obszarów działań pomocowych skierowanych do wielu grup odbiorców.
Aktualną działalność firm w walce z koronawirusem i skutkami kryzysu można
przedstawić w kilku kategoriach. Po pierwsze, przedsiębiorcy ruszyli z pomocą uczniom,
którzy zgodnie z obostrzeniami nie mogą uczestniczyć w lekcjach w placówkach, a zajęcia
zostały przeniesione do Internetu, stąd każdy uczeń potrzebuje sprzętu komputerowego
z dostępem do Internetu, aby móc zdalnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych. Przykładem
takiej akcji jest działalność firmy CEMEX Polska, która poprzez realizację projektu „Wirtualna
Klasa CEMEX” wspiera nauczanie zdalne uczniów z okolic lokalizacji zakładów firmy.
Przedsiębiorstwo to zorganizowało wirtualne klasy dla uczniów i nauczycieli w ośmiu
lokalizacjach. Co ważne, firma CEMEX Polska zaangażowało w tę akcję swoich wolontariuszy,
a sam wolontariat przedsiębiorstwa jest stałym punktem w strategii prowadzenia
odpowiedzialnego biznesu. Oprócz wymienionych akcji firma reaguje na potrzeby społeczne
i środowiskowe, co ma swój wyraz w przyjętej Strategii Zrównoważonego Rozwoju244.
Niektóre firmy angażują się w pomoc w czasie pandemii koronawirusa wielotorowo.
I tak sklepy Żabka udzieliły wsparcia finansowego dla placówek ochrony zdrowia, ale również
ukierunkowały swoje działania w stronę własnych klientów, angażując ich do pomocy poprzez
przesyłania środków pieniężnych za pomocą aplikacji Żappka245. Wśród przedsiębiorstw, które
organizują wsparcie finansowe są i banki, które już od kilkunastu lat kreują swoje wizerunki
firm odpowiedzialnie społecznie. Przykładem jest tu Bank Pekao S.A., który przekazał swoje
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Strona firmy CEMEX, https://www.cemex.pl/ (dostęp: 27.04.2020).
Strona sklepów Żabka, https://www.zabka.pl/ (dostęp: 27.04.2020).
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środki pieniężne dla szpitali i placówek medycznych246.
Ciekawym przykładem są akcje firm, które zazwyczaj nie były kojarzone
z przedsiębiorstwem społecznie odpowiedzialnym ani nie szczyciły się swoim społecznym
zaangażowaniem. Można tu podać jako przykład firmę Cosmo Group Sp. zo.o. – właściciel
marki NeoNail (branża stylizacji i pielęgnacji paznokci), która przekazała poznańskim
szpitalom pakiety rękawiczek jednorazowych oraz żeli myjących do rąk247.
Jako dużą akcję pomocową w dobie pandemii koronawirusa można wymienić
#wzywamyposiłki. Jest to oddolna inicjatywa zapoczątkowana przez ludzi, którzy zauważyli
problem jakim jest troska o kondycję służb medycznych, którzy stoją na pierwszej linii walki
z koronawirusem. Do akcji mogą dołączać się firmy jako partnerzy strategiczni, czyli oferujące
swoje usługi i produkty pro bono. Włączyły się duże sieci gastronomiczne takie, jak na przykład
McDonalds, KFC, Pizza Hut, ale również firmy/właściciele marek oferujące swoje produkty,
na przykład Sante, Hortex, Żywiec Zdrój, Winiary. Można tu również odnaleźć restauracje
działające lokalnie, jak na przykład Restauracja Bombardino działająca w Lublinie, czy
krakowska restauracja Carl&Bart. Są również firmy, które działają przy akcji w rolach
partnerów posiłkowych – otrzymają one wsparcie finansowe dzięki zbiórce
#PosiłekDlaLekarza248.
Kolejnym przykładem oddolnej inicjatywy, w którą włączają się firmy jest akcja
#pięknodlabohaterek, która ma na celu wsparcie, a przede wszystkim podziękowanie dla
pracowników ochrony zdrowia, szczególnie pań. Do akcji włączają się firmy z branży beauty:
fryzjerzy, kosmetyczki, makijażystki. Przedsiębiorstwa przygotowują specjalne bony do
realizacji ich usług, które będą mogły zostać zrealizowane już po zakończeniu obostrzeń
związanych z pandemią koronawirusa249.
Część przedsiębiorstw zaangażowała się w akcję #zostańwdomu, która wspiera
społeczeństwo w spędzaniu większej ilości czasu w domu bez wychodzenia na zewnątrz w celu
zminimalizowania kontaktów społecznych. Przykładem może być tu przykład działania
Empiku, który udostępnił użytkownikom dostęp do treści ebooków i audiobooków za darmo
przez 60 dni250. Kolejnym przykładem może być promocja serwisu muzycznego Tidal, która
oferuje 4 miesiące dostępu do zbiorów muzycznych za 4 złote251.
Można również zauważyć zmiany w produkcji poszczególnych przedsiębiorstw
podyktowane popytem na przedmioty związane z higieną w czasie pandemii. Przykładem są
tu: 4F zaczęła szyć maseczki i fartuchy dla placówek medycznych, PKN Orlen rozpoczął
produkcję płynów dezynfekcyjnych, amerykański koncern General Motors ruszył z produkcją
maseczek i respiratorów.
Oczywiście firmy nie rezygnują ze swojej swoistej produkcji i oferowaniu swoich usług
klientom. Jednak, biorąc pod uwagę sytuację pandemii, firmy starają się na każdym kroku
246

Informacja o pomocy dla szpitali od Banku Pekao SA, https://www.pekao.com.pl/o-banku/aktualnosci/056a1856-3b7c-42bb-80df-e113665f4174/bank-pekao-przekaze-5-mln-z-na-pomoc-dla-szpitali.html (dostęp: 27.04.2020).
247
Strona marki NeoNail: https://www.neonail.pl/ (dostęp: 27.04.2020).
248
Strona akcji #wzywamyposiłki: https://www.wzywamyposilki.pl/ (dostęp: 27.04.2020).
249
Informacja o akcji #pięknodlabohaterek: https://ladybusiness.pl/piekna-akcja-spoleczna-piekno-dla-bohaterek/
(dostęp: 27.04.2020).
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Strona Empi Go: https://www.empik.com/go (dostęp: 27.04.2020).
251
Informacje z aplikacji mobilnej Tidal (dostęp: 27.04.2020).
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komunikacji zakupowej z klientem wskazywać, że są przedsiębiorstwem społecznie
odpowiedzialnym. Przykładem są tu informacje o przekazywaniu części zysków ze sprzedaży
na rzecz walki z pandemią koronawirusa: 4F przekaże 20 procent obrotu ze swojego sklepu
internetowego, Kazar przekaże 10 procent obrotu ze sprzedaży on-line, Lancerto przekaże 20
procent obrotu ze sprzedaży nowej kolekcji252.
Jest jeszcze wiele innych i różnych przykładów działań CSR skierowanych na walkę z
pandemią koronawirusa. Należy zauważyć, że nawet w sytuacji kryzysowej firmy dobrze
podjęły swoje działania odpowiedzialnego biznesu, dzięki czemu wykazują altruizm i chęć
udzielania pomocy, co zwiększa ich reputację oraz zaufanie wśród interesariuszy. Można zatem
stwierdzić, że udzielane wsparcie jest również działaniem nastawionym na pomoc samej firmie,
gdyż realizuje cel kreowania zasłużonego wizerunku firmy odpowiedzialnej społecznie.
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE TIME OF ECONOMIC CRISIS
Summary: This article aims to identify the legitimacy of enterprises engaging in activities of corporate
social responsibility in times of economic crisis. It seems that in difficult times business social issues
should be relegated to the second plan, and even abandoned, in order not to create unnecessary costs to
rescue the profitability of economic entities. However, it should be noted that well-planned activity in
the area of solving social problems and inscribed in the business strategy of the company is a necessary
element of conducting business activity during the crisis.
Keywords: CSR, Corporate Social Responsibility, economic crisis.
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Żaneta Warzecha253
CSR W POLSKIM SEKTORZE BANKOWYM
Streszczenie: CSR jest obecnie nie tylko tematem wielu opracowań, ale również obszarem zainteresowań wielu
spółek. Zarówno przedsiębiorstwa prywatne, jak i banki chcąc zwiększyć swoją przewagę konkurencyjną oraz
zyskać jak najlepszą reputację wśród klientów i kontrahentów, wdrażają działania społecznej odpowiedzialności
w biznesie. Celem niniejszej publikacji jest omówienie działań wykorzystywanych przez banki w ramach CSR,
a także metod ich wprowadzania. W opracowaniu wykorzystano zebraną literaturę oraz źródła internetowe.
Słowa kluczowe: banki, CSR, społeczna odpowiedzialność biznesu, przewaga konkurencyjna

Wstęp
CSR (Corporate Social Responsibility) ma wymiar globalny i przynosi znaczne profity dla
przedsiębiorstw, instytucji finansowych, społeczności lokalnych oraz środowiska. Jak wiadomo banki zaliczane są do instytucji finansowych, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych.
Celem niniejszego artykułu jest omówienie zagadnienia społecznej odpowiedzialności banków
w budowaniu przewagi konkurencyjnej. Instytucje społecznie odpowiedzialne to te, które
uwzględniają w swoich strategiach interesy społeczne, ochronę środowiska i relacje z interesariuszami.
Sektor bankowy chcąc zyskać zaufanie, szacunek i lojalność klientów z pełną świadomością i zaangażowaniem podchodzi do tematu CSR-u. Działaniami zainteresowane są nie
tylko duże podmioty, o światowym zasięgu, ale także mniejsze, takie jak banki spółdzielcze.
Skala ich działalności i obszar jest odmienny w zależności od rozmiaru jednostki. Duże podmioty uczestniczą i wspierają globalne projekty, natomiast mniejsze angażują się w lokalne
przedsięwzięcia kulturalno-sportowe czy edukację młodzieży. Właściwe i efektywne wdrożenie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu wymaga od każdej organizacji intensywnego wysiłku i wielu lat pracy. Obecnie jednak, nie tylko szeroko rozumiany rozwój gospodarczy, ale także coraz bardziej wyedukowane i świadome swoich praw społeczeństwo wymaga
wprowadzenia działań o charakterze ekonomicznym, społecznym, ekologicznym i prawnym.
W ramach CSR każdy bank ma możliwość udzielania się społecznie, aby budować kapitał organizacyjny i społeczny, a także stwarzać szanse rozwoju.
CSR – istota i znaczenie w sektorze bankowym
Społeczna odpowiedzialność biznesu jest tematem wielu badań i analiz. CSR jest pojęciem
bardzo szerokim, natomiast w dużym uproszczeniu oznacza prowadzenie działalności gospodarczej z uwzględnieniem dobra wszystkich interesariuszy. Koncepcja ta ma źródło u podstaw
etyki i społecznej nauki Kościoła, które uwzględniają normy etyczne i moralne. Zasady te pozytywnie oddziałują na reputację firm, a także wpływają zadowalająco na wyniki finansowe254.
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E. Gostomski, Społeczna odpowiedzialność banków w dobie kryzysu finansowego, [w:] Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych, (red.) M. Bąk, P. Kulawczuk, Warszawa 2009, s. 39.
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Banki, jako instytucje zaufania publicznego, znajdują się w centrum zainteresowania społeczeństwa, a ich nieetyczne zachowania są natychmiastowo ujawniane. Zatem instytucjom tym
szczególnie zależy na wdrażaniu zasad CSR255.
Głównym celem prowadzenia biznesu jest maksymalizacja zysków, co również dotyczy
większości banków komercyjnych. Wyjątkiem są banki spółdzielcze, których działalność
opiera się na optymalizacji zysków i równoczesnym zapewnieniu dostępu do podstawowych
produktów bankowych. Wzrost świadomości konsumentów stawia przed bankami nowe cele
i wyzwania, a społeczna odpowiedzialność biznesu umożliwia równowagę pomiędzy celem
ekonomicznym, ekologicznym i społecznym256. Banki pełnią istotną rolę w gospodarce i społeczeństwie, m. in. komercyjną i służebną257. Druga z wymienionych funkcji zakłada, iż banki
powinny postępować odpowiedzialnie wobec wszystkich grup interesariuszy, a wprowadzenie
działań z zakresu CSR przysporzy bankom lojalność klientów, a ta z kolei wpłynie pozytywnie
na konkurencyjność danej instytucji258. Banki są organizacjami społecznymi, które oddziałują
na otoczenie poprzez zatrudnianie pracowników, sprzedaż produktów bankowych oraz podejmowanie licznych działań na rzecz społeczności lokalnych i nie tylko259. W sektorze bankowym kapitał ludzki ma najistotniejsze znaczenie, ponieważ bank tworzą ludzie - pracownicy,
którzy swoją wiedzą i doświadczeniem kreują jego wizerunek. Instytucje te, chcąc jak najlepiej
prezentować się w oczach klientów, ciągle powinny podnosić poziom tego kapitału poprzez
oferowanie rozwoju swoim pracownikom, zapewnienie bezpiecznych warunków pracy, szerokiego pakietu usług socjalnych oraz odpowiedniego systemu wynagrodzeń i systemu motywacyjnego. Działania te wspierają przyciąganie młodych, ambitnych osób do pracy. Społeczna
odpowiedzialność banków objawia się również poprzez dbanie o indywidualne potrzeby każdego klienta, rzetelne informowanie go o wszelkich opłatach i wariantach wyboru, a także budowanie z nim długotrwałych relacji.
Banki w ramach CSR podejmują również działania proekologiczne, takie jak: ekogospodarka, poszanowanie przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, finansowanie różnych inwestycji lub udział w projektach pro-środowiskowych. Działalność proekologiczna może przejawiać się poprzez tworzenie produktów związanych z finansowaniem
ochrony środowiska, organizację pracy ze szczególnym uwzględnieniem oszczędności energii
elektrycznej, cieplnej, wody czy papieru260. Dbałość o środowisko naturalne jest nie tylko pozytywnie odbierana w oczach społeczeństwa, ale także stanowi dla niego wzór do naśladowania. Instytucje finansowe, takie jak banki spółdzielcze, angażują się głównie w inicjatywy o
I. Mizdrak, E. Pogodzińska-Mizdrak, Społeczna odpowiedzialność w działalności banków na przykładzie Banca
Popolare Etica, [w:] Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów nr 130/Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2013, s. 76.
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zasięgu lokalnym. Przede wszystkim są to: akcje charytatywne, sponsoring, edukacja, sport i
kultura261.
CSR jako zagrożenie dla banku
Obecnie CSR jest tematem wielu badań i analiz, co przyczynia się do powstania wielu teorii
popierających i negujących założenia społecznej odpowiedzialności biznesu. Głównie banki,
jako instytucje najbardziej narażone na opinię publiczną, są świadome konsekwencji związanych z zastosowaniem czynnika społecznego.
Wielu przeciwników CSR uważa, iż wdrażanie działań z zakresu społecznej odpowiedzialności w bankach uniemożliwi im dążenie do głównego celu swojej działalności. Celem
tym jest maksymalizacja zysku i zaspokajanie potrzeb klientów w zakresie oferowania usług
bankowych262. Według koncepcji CSR winno się respektować potrzeby wszystkich interesariuszy, którymi są podmioty, na które banki wywierają wpływ z równoczesnym sprzężeniem
zwrotnym. Wielu przeciwników sądzi, iż niemożliwe jest sprostanie oczekiwaniom wszystkich
podmiotów z uwagi na ich odmienne, często przeciwstawne interesy. Główny podział interesariuszy to wyróżnienie podstawowych i drugorzędnych, a obie grupy można podzielić na podmioty społeczne i pozaspołeczne. Interesariusze podstawowi społeczni to m. in. społeczności
lokalne i krajowe, kontrahenci, klienci, pracownicy, natomiast pozaspołeczni to środowisko
naturalne. Drugorzędni społeczni to rząd, konkurencja, media, organizacje środowiskowe, społeczeństwo, a do pozaspołecznych należą organizacje ekologiczne263.
Etapy wdrażania CSR w bankach
Zastosowanie strategii CSR jest wieloetapowe i wymaga dogłębnego przygotowania przez
bank. Proces wdrażania działań społecznych opracowano w oparciu o model W. E. Deminga
PDCA. Według tego modelu wprowadzanie do organizacji nowych pomysłów powinno odbywać się według ułożonych w sposób logiczny i następujących po sobie działań, takich jak: plan
– do – check – act.
Pierwszym etapem jest ustalenie działań w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, które dla danego banku okażą się najodpowiedniejsze w zależności od jego wielkości
i zasięgu, możliwości finansowych oraz akceptacji ryzyka. Kolejnym krokiem jest poznanie
opinii interesariuszy na temat CSR. Następnie dokonuje się wyboru działań, które dana instytucja ma zamiar zastosować, a także ocenę szans i zagrożeń tych procesów. Na tym etapie jednostka dokonuje oszacowania, czy zastosowane działania przyniosą jej korzyści w postaci
wzrostu konkurencyjności, zaufania i zainteresowania wśród klientów. Następnie bank powinien ustalić program działania, poinformować wszystkich interesariuszy, wdrożyć zaplanowany system i monitorować jego wykonanie. Ostatnim i jednym z najważniejszych etapów jest
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zarządzanie wprowadzonymi projektami, ocena ich skuteczności i ewentualne dokonanie działań naprawczych264.
Schemat 1. Etapy wdrażania CSR w banku

Etap I

Etap II

• planowanie działań w ramach CSR
• ocena i wybór najlepszej strategii
• wdrożenie zalanowanych działań

• monitorowanie wykonania
Etap III • ocena wprowadzonych zmian

Etap IV

• wdrożenie działań naprawczych

Źródło: opracowanie własne.

Zaprezentowany schemat wdrażania CSR jest wyłącznie autorskim projektem, opartym
na kole Deminga, który dla różnych banków może kształtować się odmiennie. Wprowadzenie
działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu do małych banków spółdzielczych będzie miało zupełnie inny charakter i strukturę niż w przypadku dużych banków komercyjnych.
Głównym czynnikiem wpływającym na dobór działań będą możliwości finansowe. Dodatkowo
banki spółdzielcze działają na określonym i wyodrębnionym obszarze, a działania ukierunkowane na różnych interesariuszy mają charakter lokalny. Instytucje te winny wskazać indywidualny kontekst CSR, określić docelową grupę interesariuszy, wyznaczyć granice współpracy
oraz opracować narzędzia realizacji.
Budowanie trwałej przewagi konkurencyjnej jest możliwe wyłącznie w instytucjach
działających zgodnie z ogólnie przyjętymi normami i wartościami.
Respect Index
Respect Index jest indeksem społecznie odpowiedzialnych spółek występujących na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie. Do indeksu wchodzą wyłącznie te spółki, które działają w oparciu o najlepsze standardy zarządzania i relacji z inwestorami, a także respektują
czynniki ekologiczne, społeczne i pracownicze265.
Wejście instytucji w skład Respect Indeks uzależnione jest od trzystopniowej weryfikacji prowadzonej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Stowarzyszenie
Emitentów Giełdowych. W 2018 roku indeks został zaktualizowany i w jego skład weszło trzydzieści jeden spółek, tj.: Agora S.A., Amrest Holdings S.A., Apator S.A., Bank Handlowy
w Warszawie S.A., Bank Millenium S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank Pekao S.A.,
A. Chamrol, W. Mantura, Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2005, s. 93-95.
265
Dobre praktyki spółek notowanych na GPW, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Warszawa 2016
264
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CCC S.A., Budimex S.A., Elektrobudowa S.A., Energa S.A., Fabryki Mebli „FORTE” S.A.,
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Grupa Azoty S.A., Grupa Lotos S.A., ING
Bank Śląski S.A., Inter Cars S.A., Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., KGHM Polska Miedź
S.A., Lubelski Węgiel Bogdanka S.A., mBank S.A., Orange Polska S.A., PCC Rokita S.A.,
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGNIG S.A., PKN Orlen S.A., PZU S.A., Santander
Polska S.A., Tauron PE S.A., Trakcja PRKiI S.A., Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A.
Spośród wymienionych podmiotów aż siedem wchodzi w skład sektora bankowego.
Banki to instytucje zaufania publicznego, które chcą być postrzegane jako jednostki respektujące potrzeby społeczne.
Rekrutacja spółek do indeksu odbywa się trzyetapowo. Po pierwsze podmioty rekrutowane są z uwagi na najwyższą płynność, a więc brane są pod uwagę te, które wchodzą w skład
indeksów: WIG20, mWIG40 i sWIG80. Kolejnym etapem jest ocena praktyk spółek w zakresie
ładu korporacyjnego, informacyjnego i relacji z inwestorami na podstawie publikowanych
przez spółki raportów. Spółki oceniane są pod kątem obciążenia sankcjami przez KNF i/lub
GPW ze względu na braki informacyjne, a także rzetelnego raportowania w zakresie Corporate
Governance. Ocenie podlega okres 6 miesięcy wstecz. Punktacji podlega również strona internetowa danej spółki, z uwzględnieniem łatwości komunikacji z inwestorami, jej dostosowania
do modelu ustalonego przez GPW oraz szybkości obsługi. Ważny jest także aspekt informacyjny, na który składa się umieszczanie na stronie internetowej podstawowych dokumentów
korporacyjnych, sprawozdań finansowych oraz innych niezbędnych elementów wskazanych
przez GPW. Ostatnim etapem weryfikacji jest ocena ankiet wypełnianych przez spółki na temat
podjętych przez nich działań w zakresie CSR. Udziały spółek w indeksie Respect są ustalane
w sposób analogiczny jak dla pozostałych indeksów giełdowych. Brane są pod uwagę akcje w
wolnym obrocie, aczkolwiek największe spółki są ograniczane do 25%, wówczas gdy liczba
uczestników jest mniejsza niż 20 spółek, a w pozostałych przypadkach do 10%266.
Spółki wchodzące do indeksu Respect postrzegane są przez kontrahentów i klientów
jako godne zaufania i szacunku podmioty, które posiadają ustabilizowaną sytuację finansową.
Firmy podejmujące różne aktywności w ramach CSR są częściej i chętniej wybierane jako partnerzy biznesowi, pracodawcy czy producenci.
Zakończenie
Społeczna odpowiedzialność w biznesie staje się coraz istotniejszym elementem uwzględnianym w strategii spółek. Chcąc zwiększać przewagę konkurencyjną i uznanie wśród klientów
banki angażują się w działania proekologiczne i społeczne, a także oferują różnego rodzaju
usługi dodatkowe, które mają na celu zaoferować klientom kompleksową obsługę w wielu nowych zakresach. W ofercie private banking i health management znajdują się produkty powiązane z aspektem społecznym. Instytucje finansowe kierujące się zasadą poszanowania wszystkich interesariuszy zyskują wśród nich znacznie szersze uznanie. Uważa się, iż spółki stosujące
zasady CSR nie akceptują wyzysku społeczeństwa267.

266

www.gpw.pl
D. Dziawgo, L. Dziawgo, Bankowość wobec kluczowych wyzwań ekonomiczno – cywilizacyjnych. Ochrona
środowiska naturalnego w działalności bankowej, Związek Banków Polskich, Warszawa 2014.
267
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Pomimo uzyskania konkretnych efektów społecznych wskazana jest jednakże umiarkowanie pozytywna ocena wszystkich działań w tym zakresie stosowanych przez banki. W niniejszym artykule zwrócono uwagę również na argumenty przeciwników CSR w bankach. W
artykule omówiono istotę i znaczenie CSR w sektorze bankowym oraz argumenty przeciwników modelu zrównoważonego rozwoju. Przedstawiono również etapy wdrażania CSR w bankach. Ostatnim elementem było zwrócenie uwagi na ilość spółek społecznie odpowiedzialnych,
które należą do indeksu Respect.
Proces wdrażania zasad CSR nie należy do łatwych, natomiast odpowiednie przygotowanie się i poprawne jego wdrażanie może przynieść bankom wymierne korzyści. Mniejsze
banki, głównie banki spółdzielcze, nie tylko konkurencyjnością swoich ofert i długoletnią tradycją są w stanie zatrzymać klienta i przetrwać, natomiast głównie poprzez zaangażowanie w
działania społeczne oraz kreowanie swojego wizerunku jako odpowiedzialnego i uczciwego
pracodawcy oraz instytucji zaufania publicznego. Zatem społeczna odpowiedzialność firmy ma
na celu usunięcie zysku jako jedynego bodźca determinującego prowadzenie działalności. Stosowanie przez firmę strategii CSR staje się czynnikiem, który wyróżnia jednostkę spośród innych oraz jest generatorem jej przewagi konkurencyjnej268. Spółki, banki i inne instytucje społecznie odpowiedzialne podejmują działania, które odpowiadają potrzebom swoich interesariuszy. Głównym narzędziem pomiaru ich oczekiwań jest dialog przeprowadzany przy pomocy
różnych narzędzi komunikacyjnych. Podjęte inicjatywy i raporty z przeprowadzonych działań
jednostki podają do publicznej wiadomości269.
Temat CSR można określić jako istotny zarówno z punktu widzenia społeczeństwa, jak
i jednostek gospodarczych. Współcześnie, nie tylko duże przedsiębiorstwa podejmują działania
w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Banki chcąc utrzymać konkurencyjność i
zyskać uznanie w oczach klientów podejmują różnego rodzaju inicjatywy społeczne czy ekologiczne.
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CSR IN THE BANKING SECTOR
Summary: CSR is currently not only the subject of many studies, but also an area of interest for many
companies. Both private companies and banks, in order to increase their competitive advantage and gain
the best possible reputation among customers and contractors, implement corporate social responsibility
measures in business. The purpose of this publication is to discuss the activities used by banks in the
framework of CSR, as well as the method of their implementation. The study uses the collected literature
and Internet sources.
Keywords: banks, CSR, corporate social responsibility, competitive advantage.
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Magdalena Wolska270
EWOLUCJA POLITYKI UNII EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE
BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI W KONTEKŚCIE
OCHRONY ZDROWIA LUDZKIEGO
Streszczenie: Niniejszy artykuł stanowi próbę przedstawienia ewolucji regulacji dotyczących bezpieczeństwa
żywności oraz jego roli w kontekście ochrony zdrowia ludzkiego. W pierwszej kolejności przedstawiono żywność
jako szczególny przedmiot wymiany handlowej oraz tego konsekwencje. Następnie omówiono ewolucję założeń
polityki krajów członkowskich w odniesieniu do bezpieczeństwa żywności. W ostatniej części pracy wskazano na
podstawy prawne bezpieczeństwa żywności i ochrony zdrowia ludzkiego w prawie unijnym oraz proces kształtowania tych przepisów.
Słowa kluczowe: Bezpieczeństwo żywności, ochrona zdrowia i życia ludzkiego, swoboda przepływu towarów,
prawo żywnościowe.

Wstęp
Żywność jest jednym z najważniejszych dóbr dla każdego człowieka, bowiem to od niej m.in.
zależne jest biologiczne przetrwanie, przez co ma ona znaczący wpływ zarówno na zdrowie jak
i życie ludzkie. Oprócz tego tym, co wyróżnia ją od wszelkich innych towarów dostępnych na
rynku jest fakt, iż żywność jest spożywana przez ludzi, przez co trafia do organizmu ludzkiego
i jest przez niego przyswajana. Ze względu na swój szczególny charakter podlega ona szczególnym reżimom prawnym, których zadaniem jest zagwarantowanie odpowiedniej jakości
żywności, bezpiecznej dla zdrowia i życia człowieka271.
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie regulacji dotyczących bezpieczeństwa
żywności w kontekście ochrony zdrowia ludzkiego w polityce Unii Europejskiej, poczynając
od szczątkowych unormowań soft law, aż do ich traktatowych podstaw w prawie pierwotnym.
Punktem wyjścia niniejszych rozważań było przedstawienie żywności jako szczególnego
przedmiotu wymiany handlowej oraz miejsca bezpieczeństwa żywności w unijnej polityce
swobodnego przepływu towaru. W dalszej części przedstawiono, jak na przestrzeni lat kształtowały się regulacje dotyczące bezpieczeństwa żywności w świetle ochrony zdrowia konsumentów. Równie istotnym elementem w tym zakresie są traktatowe podstawy ochrony zdrowia
i życia ludzkiego w kontekście bezpieczeństwa żywności.
Część teoretyczna artykułu (przegląd literatury)
Szczególny charakter żywności jako dobra ekonomicznego oraz przedmiotu wymiany handlowej, spowodował konieczność określenia warunków w jakich niniejsza wymiana może następować bez uszczerbku zarówno dla zdrowia konsumentów jak i interesów producentów żywności. Prawodawstwo unijne wskazuje, że elementem koniecznym dla prowadzenia niezakłó-

Mgr, Instytut Nauk Prawnych PAN, Zakład Prawa Rolnego i Żywnościowego.
Obecnie w Unii Europejskiej pięć na siedem czynników powodujących przedwczesny zgon związanych jest z
niewłaściwą dietą, a są to: wysokie ciśnienie krwi, wysoki poziom cholesterolu i wskaźnik masy ciała, spożywanie
niewystarczającej ilości owoców i warzyw, nadużywanie alkoholu, co wskazuje jak istotne znaczenie dla zdrowia
i życia człowieka ma zbilansowana dieta.
Zrozumieć politykę Unii Europejskiej - Bezpieczeństwo żywności, Komisja Europejska, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg 2014, s. 7.
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conej wymiany handlowej żywności jest zagwarantowanie przez producentów jej bezpieczeństwa, bowiem wyłącznie żywność bezpieczna może zostać wprowadzona na rynek. Zatem bezpieczeństwo żywności stanowi priorytet nie tylko ze względu na ochronę zdrowia i życia konsumentów, ale przede wszystkim stanowi element konieczny dla prowadzenia handlu żywnością.
Elementem koniecznym dla zapewnienia harmonijnego i spójnego funkcjonowania
rynku żywności w Unii Europejskiej było wypracowanie jednolitych dla wszystkich państw
członkowskich regulacji, których celem było zapewnienie przestrzegania zasad prawa żywnościowego, zagwarantowanie bezpieczeństwa żywności oraz jednolitego systemu urzędowych
kontroli. Takie rozwiązanie miało przyczynić się do zniesienia barier w handlu żywnością, jakie
mogłyby powstawać ze względu na różnice w przepisach krajowych.
Gwarantem zapewnienia bezpieczeństwa żywności, które jest warunkiem niezbędnym
dla wprowadzenia jej do obrotu, co zaś konieczne jest dla swobodnego przepływu towarów w
Unii Europejskiej oraz zniesienia barier w handlu było utworzenie w drodze rozporządzeń jednolitych przepisów prawnych. Jedynie wprowadzenie we wszystkich państwach członkowskich
takich samych regulacji może skutkować zniesieniem barier w handlu, a w konsekwencji zapewnić swobodę przepływu towarów.
Podstawowe cele prawa żywnościowego oraz bezpieczeństwa żywności zawarte zostały
w preambule OPŻ, gdzie zgodnie z motywem pierwszym „Swobodny przepływ bezpiecznej
i zdrowej żywności jest ważnym aspektem rynku wewnętrznego i przyczynia się znacząco do
zdrowia i ogólnego dobra obywateli oraz do ich interesów socjalnych i gospodarczych”. Przepis
ten przedstawia szczególną hierarchię interesów objętych ochroną, w myśl której kluczowe
znaczenie dla rynku wewnętrznego ma swobodny przepływ żywności, pod warunkiem, że jest
ona bezpieczna i zdrowa. Taka hierarchia chronionych wartości daje prymat swobodnemu przepływowi żywności jako elementowi ważnemu dla rynku wewnętrznego, a zatem pozostałe dobra chronione takie jak zdrowie i ogólne dobro obywateli są mu podporządkowane i stanowią
warunek niezbędny dla niezakłóconej wymiany handlowej. Zapewnienie standardu bezpieczeństwa żywności jest wymogiem koniecznym, aby żywność mogła zostać umieszczona na rynku.
Nie oznacza to jednak, że produkt będzie cechował się ponadprzeciętnymi właściwościami,
a jedynie że spełnia ona wszystkie wymagane normy bezpieczeństwa, dzięki czemu może być
legalnie wprowadzony do obrotu272.
Natomiast motyw drugi preambuły OPŻ stanowi, że „Zgodnie z polityką Wspólnoty
powinien być zapewniony wysoki poziom ochrony życia i zdrowia ludzkiego”. Samo pojęcie
wysokiego poziomu ochrony nie posiada definicji legalnej, jednakże w celu jego osiągnięcia
opracowany został szereg rygorystycznych regulacji. Obydwa motywy preambuły łącznie stanowią o konieczności zapewnienia bezpiecznej żywności, będącej nieodzownym warunkiem
swobodnego przepływu towarów, który niezbędny jest dla leżącej u podstaw Unii Europejskiej
współpracy gospodarczej, ponieważ zgodnie z art. 14 OPŻ żywność niebezpieczna nie może
być wprowadzona na rynek. Żywność niebezpieczna w tym przepisie może być rozumiana
dwojako: jako szkodliwa dla zdrowia lub nienadająca się do spożycia przez ludzi. Oceniając,
czy określony środek spożywczy może zostać zaklasyfikowany jako niebezpieczny należy mieć
na względzie zwykłe warunki korzystania z żywności przez konsumenta oraz wykorzystywania
272

M. Korzycka, P. Wojciechowski, System…, s. 253-254.
118

INTERDYSCYPLINARNE ASKEPTY NAUK SPOŁECZNYCH. ZARZĄDZANIE-EKONOMIA-URBANISTYKA-ZDROWIE

jej na każdym etapie produkcji, przetwarzania i dystrybucji, jak również informacje przeznaczone dla konsumenta, z uwzględnieniem informacji na etykiecie oraz inne informacje zwykle
dostępne dla konsumenta dotyczące unikania konkretnych negatywnych skutków dla zdrowia
związanych z daną żywnością lub rodzajem żywności273.
Konieczność zapewnienie bezpieczeństwa żywności odnosi się do żywności każdego
rodzaju, jednakże w odniesieniu do pewnych specjalnych jej kategorii, podlega ono jeszcze
bardziej surowym rygorom prawnym. Przykładem żywności tego rodzaju jest np. żywność specjalnego przeznaczenia medycznego lub żywność ekologiczna. Każda z tych żywności podlega
odrębnym, swoistym regulacjom prawnym, które stanowią lex specialis w stosunku do Ogólnego Prawa Żywnościowego. Konsekwencją tego jest obowiązek zapewnienia przez producentów tej żywności nie tylko standardu minimum bezpieczeństwa, ale również odpowiedniej, wysokiej, ponadprzeciętnej, zgodnej z odpowiednimi regulacjami jakości. Konkludując, obok powszechnie obowiązującego standardu bezpieczeństwa żywności, który tyczy się każdego rodzaju żywności, istnieją pewne specjalne kategorie żywności, w których ich bezpieczeństwo
i jakość musi odpowiadać jeszcze bardziej surowym rygorom prawnym.
Pod koniec XX w. nastąpił proces intensyfikacji produkcji rolnej, z którym związane
było przetwarzanie żywności na coraz większą skalę o spowodowało konieczność wyodrębnienia specjalnych przepisów dotyczących żywności, a zwłaszcza jej bezpieczeństwa. Kluczową
cechą przepisów prawa żywnościowego jest to, iż mają one bardzo szeroki zakres, ponieważ
obejmują wszystkie etapy produkcji i przetwarzania żywności „od pola do stołu”, czyli sensu
largo wszelkie czynności mające na celu produkcję żywności aż do momentu nabycia jej przez
konsumenta finalnego274.
W zakresie polityki bezpieczeństwa żywności w pierwszej kolejności podkreślić trzeba
znaczenie Kodeksu Żywnościowego, którego postanowienia wywarły znaczący wpływ na prawodawstwo wspólnotowe, a jednocześnie prace nad niniejszym aktem prawnym przebiegały
na arenie międzynarowej, niejako w oderwaniu od prawa wspólnotowego. Początki prac nad
ogólnoświatowymi regulacjami dotyczącymi prawa żywnościowego sięgają lat 40 XX
wieku275, kiedy w 1948 roku powołane zostało Generalne Porozumienie w sprawie Taryf Celnych i Handlu276 (ang. General Agreement on Tariffs and Trade, GATT). Kolejnym krokiem
w celu określenia podstawowych zasad prawa żywnościowego było utworzenie w roku 1962
Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO, która w dużej mierze bazowała na dorobku istniejącego wcześniej Komitetu FAO/WHO Ekspertów Rządowych ds. Mleka i Produktów Mleczarskich277. Natomiast w kwietniu 1994 obrady prowadzone w ramach GATT zakończyły się
podpisaniem umowy o utworzeniu Światowej Organizacji Handlu (ang. World Trade Organization, WTO)278 będącej jednocześnie kontynuatorem GATT, której sygnatariusze zobowiązali
Art. 14 ust. 3 OPŻ.
Przykładem rozszerzania tego katalogu może być włączenie do łańcucha żywnościowego w przypadku produkcji zwierzęcej również pasz, którymi zwierzęta są karmione.
275
Pierwsze regulacje i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i higieny żywności wywodzą się ze Stanów Zjednoczonych, gdzie już na początku XX wieku funkcjonowały tego rodzaju przewodniki, czego przykładem może być
m.in. Manual of the Illinois Dairy and Food Law, Sanitary Food Law, Oleomargarine Law, Stock Food Law and
rules for labelling : in force, July 1, 1911.
276
Nazywane również Układem Ogólnym w sprawie Taryf Celnych i Handlu.
277
Przedmiotem działań Komitetu było głównie opracowywanie przewodników praktycznych oraz norm, które
kończyło się oficjalnym ratyfikowaniem przez rządy krajów zrzeszonych w ONZ.
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https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/who_we_are_e.htm (dostęp: 2.10.2019).
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się do przestrzegania zasad wypracowanych w Kodeksie Żywnościowym FAO/WHO podczas
zawierania porozumień handlowych pomiędzy członkami WTO279.
Natomiast na gruncie prawa wspólnotowego, podstaw prawnych bezpieczeństwa żywności należy upatrywać w unijnym prawie pierwotnym tj. w art. 43, 114, 168 ust. 4 oraz art. 169
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej jako TFUE)280. Pierwszy z przywołanych
przepisów odnosi się do ustanowienia wspólnej organizacji rynków rolnych i „od czasu przyjęcia traktatu rzymskiego do chwili wejścia w życie traktatu z Lizbony jego treść nie uległa
zmianom”281. Dopiero traktat lizboński wprowadził m.in. rezygnację ze zwoływania przez Komisję konferencji państw członkowskich, w trakcie której opracowywano kierunki rozwoju
wspólnej polityki rolnej, na rzecz przyznania Komisji kompetencji do samodzielnego przygotowywania propozycji tej polityki. Przepis art. 43 stanowi jednocześnie wyłączną podstawę
prowadzenia wspólnej polityki rolnej282.
Natomiast art. 114 TFUE gwarantuje wysoki poziom ochrony w zakresie ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, ochrony środowiska i ochrony konsumentów. Dookreślenie w postaci
wyraźnego wskazania, iż Komisja powinna brać pod uwagę wysoki poziom ochrony, pojawiło
się po raz pierwszy w Trakcie z Amsterdamu. Takie unormowanie znajduje swe źródło w przepisach związanych z ochroną środowiska, a jednocześnie umożliwia efektywniejszą kontrolę
legalności instrumentów harmonizacji. Należy przy tym podkreślić, iż nie oznacza to jednak
konieczności zagwarantowania „najwyższego stopnia ochrony”, nawet jeżeli któreś z państw
członkowskich wypracowało wyjątkowo surowe standardy, które mogłyby posłużyć za wzór
dla prawodawcy unijnego. Poziom ochrony musi jedynie cechować się skutecznością283.
Ochrona zdrowia została zagwarantowana na mocy przepisu art. 168 TFUE. Odnosząc
się do genezy tego przepisu, podkreślić należy, że w traktach założycielskich brak było regulacji dotyczących zdrowia publicznego. Deklaracja w zakresie stworzenia warunków bezpieczeństwa niezbędnych do eliminacji zagrożeń dla życia i zdrowia ludności, pojawiła się dopiero
w preambule do traktatu o Europejskiej Wspólnocie Energii Atomowej284. Natomiast traktat
ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą przewidywał w art. 36 zakazy lub ograniczenia przywozowe, o ile były one uzasadnione ochroną zdrowia i życia ludzi285. Istotne znaczenie dla polityki ochrony zdrowia miał Jednolity Akt Europejski, zgodnie z którym państwa
członkowskie zostały zobowiązane do przykładania szczególnej uwagi w dziedzinie m.in.
ochrony zdrowia286. Natomiast Traktat z Maastricht wyraźnie wskazał na kompetencje Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego (art. 3 lit o TWE). Oprócz tego po raz pierwszy wprowadzono wówczas horyzontalne zalecenie, zgodnie z którym ochrona zdrowia powinna stanowić
M. Korzycka-Iwanow, Prawo żywnościowe. Zarys prawa polskiego i wspólnotowego, Warszawa 2005, s. 118.
Dz. Urz. UE C 326/47 z 26.10.2012 r.
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A. Jurcewicz, Komentarz do art. 43 TFUE, [w:] Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom
I, (red. A. Wróbel), Warszawa 2012, s. 747.
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A. Jurcewicz, Komentarz do art. 43 TFUE, [w:] Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom
I, (red. A Wróbel), Warszawa 2012, s. 747.
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K. Kowalik-Bańczyk, Komentarz do art. 114 TFUE, [w:] Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom II, (red. A Wróbel), Warszawa 2012, s. 581-582.
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M. Malczewska, Komentarz do art. 168 TFUE, [w:] Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz.
Tom II, (red. A Wróbel), Warszawa 2012, s. 1049.
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M. Malczewska, Komentarz do art. 168 TFUE, [w:] Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz.
Tom II, (red. A Wróbel), Warszawa 2012, s. 1050.
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M. Malczewska, Komentarz do art. 168 TFUE, [w:] Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz.
Tom II, (red. A Wróbel), Warszawa 2012, s. 1049.
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składową część pozostałych polityk Wspólnoty287. Na mocy traktatu z Amsterdamu zdrowie
publiczne zostało uznane za jeden z priorytetów WE. Skutkiem tego było nałożenie na państwa
członkowskie obowiązku zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia zgodnie z przepisem art. 152 TWE, a nie jedynie przyczynianie się do tego288.
Ostatni z przywołanych przepisów tj. art. 169 TFUE dotyczy ochrony konsumenta. W
początkowym okresie tj. od powstania Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej do lat 70 XX w.
nie istniały w zasadzie żadne materialnoprawne normy chroniące konsumenta. Wynikało to z
założenia, iż integracja rynków per se będzie przynosić konsumentom korzyść jako „ostatecznym beneficjentom wspólnego rynku i panujących na nim praw ekonomicznych”289. Ochrona
konsumentów stała się przedmiotem obrad głów państw i szefów rządów w roku 1972, co zaowocowało zaaprobowaniem wstępnego Planu działań zmierzających do ochrony i zapewnienia
informacji konsumentom. W efekcie przyjęto ponad 250 dyrektyw, które miały na celu harmonizację przepisów pomiędzy państwami członkowskimi w zakresie m.in. oznakowania, nazewnictwa, pakowania lub znakowania takich produktów jak: żywność, wyroby farmaceutyczne,
kosmetyki, sprzęt AGD etc.290.
Polityka konsumencka w latach 80 XX w. w zakresie bezpieczeństwa konsumentów
miała jedynie wymiar sektorowy. Konsekwencją tego był brak rozwiązań prawnych w zakresie
edukacji konsumenckiej, ochrony przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi, niedozwolonymi klauzulami umownymi. Początkowe założenia ochrony konsumentów oraz zagwarantowania bezpieczeństwa nie mogły być zrealizowane w sposób pełny z powodów braku odpowiednich traktatowych podstaw prawnych, które umożliwiałyby ingerencję w sferę ochrony
konsumenta291.
Dopiero w latach 90 XX w. uchwalone zostały kompleksowe regulacje dotyczące bezpieczeństwa żywności. Wśród najważniejszych z nich wymienić należy przepisy horyzontalne
w zakresie higieny żywności, wprowadzania do obrotu nowych produktów spożywczych oraz
ich składników, wprowadzania do środowiska organizmów genetycznie modyfikowanych jak
również stosowania dodatków do żywności292. W związku z rozwojem prawa żywnościowego
w legislacji unijnej, w roku 1997 opracowana została Zielona Księga Komisji dotycząca prawa
żywnościowego, w której obok przedstawienia aktualnego stopnia harmonizacji przepisów
prawa żywnościowego państw członkowskich, pojawiło się także zasada ostrożności oraz pojęcie analizy oceny ryzyka, stanowiące obecnie jedne z kluczowych jego zasad. W ramach
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288
M. Malczewska, Komentarz do art. 168 TFUE, [w:] Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz.
Tom II, (red. A Wróbel), Warszawa 2012, s. 1051.
289
M. Jagielska, Komentarz do art. 169 TFUE, [w:] Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom
II, (red. A Wróbel), Warszawa 2012, s. 1094.
290
M. Jagielska, Komentarz do art. 169 TFUE, [w:] Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom
II, (red. A Wróbel), Warszawa 2012, s. 1095.
291
M. Jagielska, Komentarz do art. 169 TFUE, [w:] Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom
II, (red. A Wróbel), Warszawa 2012, s. 1097.
292
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opracowanej w roku 1999 kolejnej Zielonej Księgi Komisji, pod dyskusję została poddana kwestia odpowiedzialności za wadliwy produkt, a rok później ukazała się Biała Księga Komisji
Unii Europejskiej dotycząca bezpieczeństwa żywności293.
Problematyka bezpieczeństwa żywności stała się przedmiotem dyskusji we Wspólnocie
akurat w latach 90 XX w. przede wszystkim ze względu na liczne negatywne doświadczenia
jakie miały miejsce u schyłku wieku takie jak np. gąbczasta encefalopatia bydła (BSE, potocznie nazywana chorobą wściekłych krów) lub skażenia żywności środkami chemicznymi294.
Skutkiem tego było odejście przez ustawodawcę unijnego od harmonizacji prawa poprzez dyrektywy, na rzecz jego unifikacji poprzez rozporządzenia. Ma to swoje źródło w realizacji celów bezpieczeństwa, które na skutek różnic pomiędzy krajowymi porządkami prawnymi, nie
mogłyby zostać osiągnięte poprzez harmonizację przepisów ani przez państwa członkowskie
samodzielnie. Konsekwencją różnic w przepisach obowiązujących w państwach Unii Europejskiej byłoby ograniczenie swobodnego przepływu towarów, którego fundamentem jest bezpieczeństwo żywności. W tym ujęciu bezpieczeństwo żywności nie jest wyłącznym celem prawa
żywnościowego, lecz warunkiem sine qua non dla swobodnego przepływu towarów we Wspólnocie. Zgodnie z notami tematycznymi Unii Europejskiej na temat bezpieczeństwa żywności
„Dwa podstawowe cele europejskiej polityki bezpieczeństwa żywności to: ochrona zdrowia
ludzkiego i interesów konsumentów oraz wspieranie sprawnego funkcjonowania jednolitego
rynku europejskiego”295. A zatem z jednej strony bezpieczeństwo żywności jest konieczne na
gruncie niezakłóconej wymiany handlowej, a z drugiej jego celem, oprócz założeń ekonomiczno-gospodarczych, jest ochrona zdrowia i życia ludzkiego.
W konsekwencji konieczne było utworzenie jednolitego systemu bezpieczeństwa żywności przy pomocy aktów prawa bezpośrednio stosowanych, zgodnie z zasadą pomocniczości296. Przepisy traktatowe nie określają obligatoryjnie rodzaju aktu prawnego pozostawiając
prawodawcy dowolność w wyborze takich środków prawnych, które w najpełniejszy sposób
pozwolą na zrealizowanie założonego celu. Dzięki temu w przypadku konieczności utworzenia
jednolitego systemu bezpieczeństwa możliwe było stopniowe odejście od dyrektyw na rzecz
rozporządzeń297.
Kluczowym elementem polityki Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa żywności
było przyjęcie rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28
stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w
zakresie bezpieczeństwa żywności. Uchwalenie niniejszego aktu nie zakończyło jednak procesu tworzenia systemu europejskiego prawa żywnościowego, który każdego roku jest rozwijany o kolejne regulacje charakteryzujące się coraz większym stopniem szczegółowości oraz
rozszerzającym się zakresem. Ewolucja tej dziedziny prawa spowodowany jest szeregiem czynników. W sektorze rolno-spożywczym występuje duża dynamika rozwoju związana z postępem
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technologicznym, organizacyjnym oraz rosnącymi z oczekiwaniami konsumentów, którzy coraz częściej przywiązują wagę nie tylko do bezpieczeństwa, ale również jakości nabywanych
produktów. Z tego względu wzrasta zainteresowanie produktami należącymi do szczególnych
systemów jakości produktów żywnościowych takich jak np. rolnictwo ekologiczne, produkty
regionalne i tradycyjne etc.
Zasady systemu bezpieczeństwa żywności określone zostały we wspomnianym wyżej
rozporządzeniu 178/2002, nazywanym również Ogólnym Prawem Żywnościowym (dalej jako
OPŻ)298, a ich uregulowanie leży w kompetencji ustawodawcy unijnego na podstawie przepisów traktatowych, w myśl zasady kompetencji powierzonych, według której Unia Europejska
może podejmować działania tylko na podstawie kompetencji przyznanych jej przez Traktat o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)299. Kompetencja Unii Europejskiej do regulowania
systemu bezpieczeństwa w OPŻ wynika z art. 43 TFUE (ustanawiającego wspólną organizację
rynków rolnych; dawny art. 37 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską300 - dalej jako
TWE), art. 114 TFUE (o działaniach zmierzających do zbliżania przepisów państw członkowskich w sprawach rynku wewnętrznego; dawny art. 95 TWE), art. 168 ust. 4b TFUE (o ochronie
zdrowia; dawny art. 152 ust. 4 TWE) oraz art. 3 ust. 1d TFUE (o wyłącznych kompetencjach
Unii w zakresie zachowania morskich zasobów biologicznych w ramach wspólnej polityki rybołówstwa; dawny art. 133 TWE).
W przedmiocie ochrony zdrowia, szczególną uwagę należy zwrócić na art. 168 ust. 4b
TFUE (dawny art. 152 ust. 4 lit. b TWE), zgodnie z którym na zasadzie odstępstwa od wspólnej
polityki rolnej, Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą i po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów,
przyczyniają się do podjęcia odpowiednich środkóww dziedzinach weterynaryjnej i fitosanitarnej, mających bezpośrednio na celu ochronę zdrowia publicznego.
Zakończenie
Ze względu na swój specyficzny charakter oraz znaczący wpływ na zdrowie i życie człowieka,
żywność jako przedmiot wymiany handlowej podlega szczególnym reżimom prawnym. Wprowadzenie odpowiednich regulacji w tym zakresie następowało stopniowo, poczynając od lat 40
XX w. Początkowo ustalenia te miały charakter jedynie fragmentaryczny, a ze względu na powojenne niedobory żywności w całej Europie, polityka żywnościowa skierowana była na zapewnienie odpowiedniej ilości żywności, niezbędnej dla wyżywienia ludności. Dopiero w późniejszych latach zaczęto podejmować kroki zmierzające w celu zapewnienia standardu minimum bezpieczeństwa żywności wprowadzanej do obrotu na terenie Wspólnoty. Przełomem w
zakresie kształtowania się wspólnotowej polityki bezpieczeństwa żywności były kryzysy żywnościowe jakie miały miejsce w latach 90 XX w., które stały się impulsem do wprowadzenia
jednolitego systemu prawa żywnościowego we wszystkich Państwach Członkowskich.
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Na system prawa żywnościowego w Unii Europejskiej składa się wiele aktów prawnych
o różnej randze: poczynając od podstaw traktatowych, poprzez szereg rozporządzeń oraz dyrektyw, jak również wszelkich innych aktów o charakterze soft law. Szacuje się, że nawet 60%
aktów prawa unijnego dotyczy rolnictwa301. Dzięki temu obecnie Unia Europejska dysponuje
najbardziej restrykcyjnym systemem prawa żywnościowego, który stanowić ma gwarancję bezpiecznej żywności.
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EVOLUTION OF EUROPEAN UNION’S POLICY ON FOOD SAFETY IN THE CONTEXT
OF HUMAN HEALTH PROTECTION
Summary: This article is an attempt to show the evolution of regulations on food safety and its role in
the context of the protection of human health. Primarily, that work presents food as a special subject of
the trade and its consequences. Then it discusses the evolution of policies of the Member States with
regard to food safety. In the last part of the work. There were indicated the legal basis of food safety and
human health protection in the EU law and the process of shaping these rules.
Keywords: food safety, protection of human life and health, freedom of movement of goods, food
law.
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Monika Zająkała302
DZIAŁANIA INWESTYCYJNE W ROLNICTWIE JAKO WYZWANIE
EKONOMICZNE I SZANSA DLA NOWOCZESNEJ WSI
Streszczenie: Działania inwestycyjne są szansą dla wielu przedsiębiorstw. Są także bardzo ważne w prowadzeniu
działalności rolnej. Są one szansą unowocześnienia polskich gospodarstw i wyrównania poziomu gospodarowania
z innymi państwami. Konieczność poniesienia kosztów inwestycyjnych są wyzwaniem w aspekcie społecznym i
ekonomicznym. Jest to nieodłącznie związane z ryzykiem, co jest główną obawą przed podejmowaniem tego typu
działań. Polska wieś od momentu wejścia do Unii Europejskiej korzysta z licznych funduszy, które umożliwiają
rozwój. Na przestrzeni lat, w związku z wzrostem popularności korzystania z programów unijnych na terenach
wiejskich zaszły zmiany. Celem pracy jest wskazanie najważniejszych działań inwestycyjnych na obszarach wiejskich, opis możliwości modernizacji jako wyzwania ekonomicznego dla gospodarstw rolnych w naszym kraju
oraz skutki wykorzystania dostępnych programów pomocy dla wsi. Rozważania pokazały, że we współczesnym
świecie, w którym mamy do czynienia z globalnymi zmianami w sektorze rolnictwa jest to proces nieunikniony
dla wyrównania szans polskich i zagranicznych farmerów. Bez wątpienia działania inwestycyjne są wyzwaniem
ekonomicznym i społecznym, które w ostatnich latach wniosły wiele zmian na polskiej wsi. Gospodarstwa uległy
powiększeniu, przy jednoczesnym wzroście wartości gruntów rolnych, jako kapitału finansowego.
Słowa kluczowe: działania inwestycyjne, obszary wiejskie, nowoczesne rolnictwo

Wstęp
Działania inwestycyjne w polskich gospodarstwach rolnych stwarzają warunki do rozwoju polskiego rolnictwa, które staje się bardziej konkurencyjne wobec europejskich farm. Szansa ta
wynika przede wszystkim z możliwości korzystania z funduszy Wspólnej Polityki Rolnej Unii
Europejskiej oraz osobistej chęci rozwoju.
Pośród dostępnych od wielu lat funduszy europejskich, działania związane bezpośrednio z unowocześnianiem zaplecza maszynowego i technicznego gospodarstw cieszą się największą popularnością. Związane jest to z postępem technologicznym w uprawie roślin i hodowli zwierząt. Specjalizacja zapewnia lepsze wyniki produkcyjne, prowadząc w efekcie do
zadawalających wyników finansowych. Inwestycje w polskich gospodarstwach, realizowane
jako proces modernizacji, finansowane są częściowo z funduszy europejskich. Pozostała kwota
poniesionych kosztów pochodzi z środków własnych rolników oraz obcych źródeł finansowania (np. kredytów bankowych). Unowocześnianie oparte na takim schemacie przynosi wymierne korzyści- rozwój rodzinnych gospodarstw rolnych możliwie najniższym kosztem.
Obecne ceny maszyn i urządzeń dla rolnictwa często zniechęcają farmerów do działania. Wielu
z nich bez pomocy zewnętrznej nie jest w stanie realizować tak kosztowych operacji finansowych. Wejście Polski do Unii Europejskiej pokazało, że rolnicy pomimo konieczności spełnienia szeregu wymogów formalnych są otwarci na możliwość modernizacji.
Wspieranie działań inwestycyjnych w gospodarstwach rolnych możliwe jest dzięki
unijnym dotacjom, które służą poprawie warunków życia rolników i ich rodzin, usprawnieniu
organizacji produkcji, wprowadzaniu innowacji oraz poprawie konkurencyjności wobec
gospodarstw zagranicznych. Działania te są wyzwaniem finansowym dla rolników, jednak w

Magister inżynier, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana
i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.
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zglobalizowanym świecie procesem koniecznym dla zachowania wysokiej konkurencyjności
polskiego rolnictwa względem europejskich i światowych farmerów303.
Celem pracy jest wskazanie najważniejszych działań inwestycyjnych na obszarach
wiejskich, opis możliwości modernizacji jako wyzwania ekonomicznego dla gospodarstw
rolnych w naszym kraju oraz skutki wykorzystania dostępnych programów pomocy dla wsi.
Działania inwestycyjne
Pomoc finansowa dla rolnictwa realizowana jest w oparciu o dotacje bezzwrotne i fundusze
częściowo pokrywające poniesione koszty związane z wykonaniem inwestycji.
Do jednych z ważniejszych subwencji Wspólnej Polityki Rolnej należą płatności
bezpośrednie, które są corocznie przyznawane rolnikom do produkcji roślinnej i zwierzęcej.
Ich głównym celem jest podwyższanie dochodu rolników oraz troska o utrzymywanie wysokiej
kultury rolnej. Każdego roku do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa trafia
około 1,4 mln wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich. Ilość corocznie składanych
wniosków od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej ulega zmniejszeniu, co ma związek
ze zwiększaniem się średniej powierzchni i likwidacją niewielkich, nierentownych
gospodarstw rolnych. W skali kraju w porównaniu do pierwszej kampanii w 2004 roku, w 2018
wpłynęło ponad 65 tys. wniosków mniej. Szczegółowe dane dotyczące ilości złożonych
wniosków w latach 2004-2018 przedstawia tabela 1304
Tabela 1. Liczba złożonych wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich w poszczególnych latach
Rok
Liczba złożonych wniosków
2004
1 400 370
2005
1 483 628
2006
1 468 614
2007
1 452 665
2008
1 419 465
2009
1 394 564
2010
1 373 262
2011
1 358 494
2012
1 359 084
2013
1 355 920
2014
1 353 125
2015
1 355 288
2016
1 351 065
2017
1 343 114
2018
1 335 355
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARiMR

Płatności bezpośrednie w Polsce realizowane są w oparciu o system SAPS (Single Area
Payment Scheme), czyli System Jednolitej Płatności Obszarowej. Polega on na podziale
dostępnych środków finansowych przez powierzchnię użytków rolnych w kraju. Kwota
ostatecznie uzyskanej dopłaty uzależniona jest od profilu i skali produkcji. Aktualnie na kwotę
Kusz D., Działalność inwestycyjna gospodarstw rolniczych korzystających z funduszy strukturalnych Unii Europejskie. Zeszyty Naukowe SGGW (2007). Problemy Rolnictwa Światowego. 2(17): 89-97.
304
www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wdrazane_programy_sprawozdania/Platnosci_bezposrednie/20180523_Platnosci_bezposrednie.pdf
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tę składa się: jednolita płatność obszarowa, płatność za zazielenienie, płatność dodatkowa,
płatność dla młodego rolnika oraz suma wynikająca bezpośrednio z prowadzonej produkcji,
czyli: do bydła, krów, owiec, kóz, do roślin strączkowych na ziarno, roślin pastewnych,
chmielu, ziemniaków skrobiowych, buraków cukrowych, pomidorów, truskawek, lnu, konopi
włóknistych oraz tytoniu.
Kolejnym z dostępnych funduszy europejskich jest premia na rozpoczęcie działalności
rolniczej „Młody Rolnik”. Pomoc skierowana jest dla osób do 40 roku życia. Jest formą
bezzwrotnej dotacji, która musi zostać wydatkowana na cele bezpośrednio związane z
prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Należą do nich zakup maszyn i urządzeń, zakup gruntów
rolnych lub wydatkowanie pomocy na inwestycje budowlane. Wsparcie przyznawane jest
obecnie w wysokości 150 tys. zł premii305.
Program „Młody Rolnik” przyczynia się do zmian strukturalnych na polskiej wsi i jest
jedną z głównych sił napędowych do zmiany pokoleniowej. Idea dotacji prowadzi do poprawy
poziomu wykształcenia rolników, czego efektem jest zwiększenie konkurencyjności
i otwartości na innowacje gospodarstw prowadzonych przez młode osoby.
Działanie „Inwestycje w gospodarstwach rolnych” w ramach specjalnego
Przedakcesyjnego Programu na Rzecz Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich SAPARD
realizowanego w latach 2002-2006 oraz w ramach poakcesyjnego Sektorowego Programu
Operacyjnego 2004- 2006, a także operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”
prowadzone w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 oraz 20142020 stanowiły zarówno w ubiegłych latach, jak i obecnie bardzo chętnie wykorzystywany
przez rolników instrument wsparcia gospodarstw.
Inwestycyjny charakter tych działań umożliwił gospodarstwom rolnym rozwój
i poprawę konkurencyjności. Celem programów było wspieranie modernizacji w
gospodarstwach o niewielkiej dochodowości, która byłaby niemożliwa bez dotacji
europejskich. Pomoc realizowana była jako częściowy zwrot poniesionych kosztów
kwalifikowanych306.
Proces modernizacji wymaga wkładu kapitału własnego. Działanie inwestycyjne
nieodłącznie związane jest w ryzykiem. Według Ziarkowskiego307 inwestowanie polega na
wkładzie środków w operację, która w efekcie końcowym przynosi określonej wielkości
dochód i zwiększa majątek osoby inwestującej. Ponadto autor podkreśla, że uzyskanie korzyści
finansowych jest niepewne. W aspekcie modernizacji pomnożenie majątku odbywa się poprzez
zakup maszyn, urządzeń lub budowę, które pozwolą na powiększanie skali produkcji
i zwiększenie przychodów. Decyzje dotyczące wprowadzania działań inwestycyjnych istotnie
wpływają na budżet inwestora, w tym przypadku rolnika i jego rodziny. Ważny jest także
czynnik czasowy- realne bonifikaty z tytułu przeprowadzonych inwestycji ujawniają się po
określonym czasie od poniesienia kosztów. Skutki tych decyzji często są nieodwracalne,
a zerwanie założeń wiąże się z nałożeniem sankcji na inwestora. W branży rolnej głównym
motorem inwestycji jest możliwość otrzymania wsparcia z tytułu działań realizowanych
305

www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-61-premie-dla-mlodych-rolnikow.html
Mickiewicz A., Wawrzyniak B. Przebieg i realizacja działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach PROW na lata 2007–2013. Zeszyty naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
(2010), Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej. 86, s. 55-67.
307
Ziarkowski R., Opcje rzeczowe oraz ich zastosowanie w formułowaniu i ocenie projektów inwestycyjnych.
Prace Naukowe AE w Katowicach, Katowice 2004, s.238
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w oparciu o Wspólną Politykę Rolną. Programy operacyjne skierowane są do gospodarstw
o niskiej dochodowości, dla których proces modernizacji bez udziału środków zewnętrznych
byłby niemożliwy lub mocno ograniczony308 Do chwili obecnej rolnicy mogli korzystać
z następujących działań inwestycyjnych i modernizacyjnych:
− „Inwestycje w gospodarstwach rolnych” na lata 2002- 2006 oraz 2004-2006
− „Modernizacja gospodarstw rolnych” na lata 2007- 2013 oraz 2014- 2020.
Pomoc, realizowana jako częściowy zwrot kosztów inwestycji skierowana była do
rolników zajmujących się zarówno produkcją roślinną, zwierzęcą jak i mieszaną. Poszczególne
działania określały zamierzony kierunek zmian i osiągniecie wyznaczonych celów. Szczególnie
w ostatnich latach notuje się wzrost alokacji funduszy na tworzenie w pełni
wyspecjalizowanych gospodarstw zajmujących się produkcją trzody chlewnej, bydła
mlecznego i opasowego. Pula środków na cel w większości pozostaje jednak niewykorzystana,
co wynika z restrykcyjnych wymagań dotyczących inwestycji budowlanych. Działania
polegające na zakupie maszyn i urządzeń cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem od
kilkunastu lat. Wnioskowana wysokość pomocy kilkukrotnie przewyższa dostępną pulę
środków. Powodzenie programów operacyjnych, których głównym celem jest racjonalizacja
technologii produkcji, wprowadzanie innowacji, zmiana kierunku produkcji i zwiększanie jej
skali oraz poprawa jakości produkcji wynika z akceptowalnego przez rolników poziomu ryzyka
oraz stosunkowo szybkiego zwrotu poniesionych kosztów. Unowocześnienie parku
maszynowego pozwala na uzyskiwanie wysokich wyników produkcyjnych i zwiększenie
dochodowości gospodarstw rolnych.
Działania modernizacyjne umożliwiają zmiany strukturalne i pokoleniowe na wsi.
Istotnie wpływają na sytuację ekonomiczną, poprzez właściwe zastosowanie postępu
biologicznego i technicznego. Dofinansowywania inwestycji jest konieczne, aby utrzymać
podstawową i strategiczną rolę rolnictwa dla świata, czyli wyżywienia ludności świata, przy
jednocześnie obserwowanym kryzysie branży. Stawiane wymagania oraz założenia programów
operacyjnych uwzględniają ograniczenie wpływu działalności rolnej na zmiany klimatyczne
i środowiskowe309 .
Wykorzystanie środków na modernizację rolnictwa od lat przyjmuje niezmienne
tendencje. Największym zainteresowaniem wśród rolników cieszą się inwestycje dotyczące
zakupu maszyn i urządzeń. Szczególnie chętnie środki finansowe lokowane są w zakup
ciągników. Sytuacja ta wynika z faktu bardzo dużych cen i kluczowej roli tej maszyny
w funkcjonowaniu gospodarstw310.
Badania Szeląg-Sikory i Kowalskiego311 pokazały, że beneficjenci programów
europejskich, którzy prowadzili inwestycje na poziomie średnio 94 tysięcy złotych wybierali
najczęściej ciągniki o mocy w przedziale 75- 80 kW. W działaniach na lata 2002- 2006 oraz
Mickiewicz A., Wawrzyniak B. Przebieg i realizacja działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach PROW na lata 2007–2013. Zeszyty naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
(2010). Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej. 86: 55-67.
309
Czubak W. Wykorzystanie funduszy unii europejskiej wspierających inwestycje w gospodarstwach rolnych.
Journal of Agribusiness and Rural Development (2012), 3(25): 57-67.
310
Wójcicki Z., Technologiczna i ekologiczna modernizacja wybranych gospodarstw rodzinnych. IBMER, Warszawa 2010.
311
Szeląg-Sikora A., Kowalski J., Subwencje unijne a modernizacja parku maszynowego w aspekcie typu gospodarstw rolnych. Inżynieria Rolnicza (2010). 3(121): 199-207.
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2004-2006 ponad połowa puli finansowej została przeznaczona na zakup maszyn i urządzeń.
W perspektywie finansowej 2007- 2013 sześćdziesiąt tysięcy rolników zakupiło 335 tysięcy
maszyn, z czego 35 tysięcy stanowiły ciągniki. W obecnie prowadzonych naborach alokacje
środków nie pokrywają wnioskowanych kwot na modernizację parku maszynowego.
Działania modernizacyjne wpłynęły nie tylko na zwiększenie efektywności
gospodarstw, ale także pozwoliły na ich powiększanie. W perspektywie ostatnich 10 lat wiele
małych, nierentownych gospodarstw zawiesiło swoją działalność. Ich grunty zostały przejęte
przez rolników gospodarujących na większym areale i chętnie korzystających z funduszy
unijnych. W związku z tym zwiększyła się średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego
w Polsce. Wciągu 10 lat przyrost wyniósł 0,74 hektara. Zmiany przedstawia rys. 1.
Rysunek 1. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w Polsce w latach 2007-2017

Źródło: własne na podstawie danych ARiMR.

Powiększanie rodzinnych gospodarstw rolnych jest zjawiskiem korzystnym. Pozwala
na uzyskanie większych dochodów. Rolnicy nie muszą podejmować dodatkowej pracy
zawodowej, mogąc skupić się wyłącznie na pracy w gospodarstwie.
Ciągły postęp w rolnictwie, chęć modernizacji i postępu skutkuje potrzebą
powiększania gospodarstw. Jedną z form zwiększania areału jest zakup gruntów ornych.
Zjawisko „głodu ziemi” spowodowało duży wzrost średniej ceny zakupu, która od momentu
wejścia Polski do Unii Europejskiej wzrosła do ponad 44 tysięcy złotych za jeden hektar. W
2004 roku cena ta kształtowała się na poziomie 6634,00 zł∙ha-1. W województwach:
wielkopolskim, kujawsko- pomorskim oraz opolskim średnie ceny sprzedaży przewyższają
wielkość średniej krajowej312 .Rys. 2 przedstawia zmiany średnich cen gruntów w naszym kraju
w latach 2004-2018.

312

www.wmodr.pl/files/File/wydawnictwa/Ulotki/2017/Nowe/Relacje%20cenowe%20broszura.pdf
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Rysunek 2. Średnie ceny jednego hektara gruntów ornych w Polsce w latach 2004-2018.

Źródło: własne na podstawie danych ARiMR i W-MODR

Blisko siedmiokrotny wzrost ceny gruntów ornych w roku 2018, w odniesieniu do roku
2004 może mieć bezpośredni związek z wejściem Polski do Unii Europejskiej oraz działaniami
inwestycyjnymi. Stopniowe zwiększenie rentowności umożliwiło zakup gruntów w coraz
większych cenach. Jednak ciągły wzrost kwoty zakupu jest niekorzystny dla rolników ze
względu na długoterminowość zwrotu poniesionych kosztów inwestycyjnych w ziemię rolną.
Zakończenie
Działania inwestycyjne są szansą dla rodzinnych gospodarstw rolnych, które wykazują chęć
rozwoju i unowocześniania. W procesie modernizacyjnym ważny jest wpływ czynników
zewnętrznych (poziom alokacji środków, wymogi formalne, przepisy prawa, działalność
instytucji) oraz wewnętrznych (profil, wielkość i lokalizacja gospodarstwa, wiek i
wykształcenie rolników, sytuacja finansowa gospodarstw oraz ilość posiadanych zobowiązań).
Ich wprowadzanie pozwala na zwiększanie konkurencyjności rodzinnych gospodarstw,
poprawę jakości wytwarzanych surowców, wprowadzanie innowacji oraz ograniczanie nakładu
pracy ludzkiej.
Duże znaczenie dla procesu ma możliwość pozyskiwania funduszy europejskich, które
pokrywają część kosztów inwestycji w gospodarstwach rolnych. Ich głównym celem jest
pomoc podmiotom, które bez dotacji nie byłyby w stanie ich zrealizować Za obsługę
programów publicznej dla sektora rolnego odpowiada Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa.
Rolnicy chętnie rozwijają swoje gospodarstwa, prowadząc do przemian społecznogospodarczych. Wieś staje się miejscem pracy i życia w godnych warunkach. Rozwój przejawia
się w postępie biologicznym, technologicznym oraz organizacyjnym. Jak pokazują statystyki
gospodarstwa rolne najchętniej podejmują działania związane z zakupem maszyn i urządzeń
oraz inwestycjami budowlanymi. Ponadto, w ostatnich latach obserwuje się wzrost średniej
powierzchni gospodarstw. Większy areał pozwala na uzyskiwanie konkurencyjnych cen
zakupu środków do produkcji oraz cen skupu surowców rolnych. W efekcie zwiększa się
dochodowość gospodarstw, która jest kluczowym czynnikiem dalszego rozwoju obszarów
wiejskich o charakterze rolniczym. Z perspektywy rolników niekorzystnym zjawiskiem,
bezpośrednio związanym z chęcią rozwoju jest gwałtowna i ciągle utrzymująca się tendencja
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wzrostu cen zakupu gruntów ornych. Powiększanie gospodarstw jest dużym obciążeniem
finansowym, a zwrot kapitału następuje po kilku lub nawet kilkudziesięciu latach. Ryzyko
związane z inwestycjami jest ważnym aspektem przy podejmowaniu decyzji o chęci
skorzystania z dostępnych programów pomocowych. We współczesnym świecie, w którym
mamy do czynienia z globalnymi zmianami w sektorze rolnictwa jest to proces nieunikniony
dla wyrównania szans polskich i zagranicznych farmerów. Bez wątpienia działania
inwestycyjne są wyzwaniem ekonomicznym i społecznym, które w ostatnich latach wniosły
wiele zmian na polskiej wsi. Gospodarstwa uległy powiększeniu, przy jednoczesnym wzroście
wartości gruntów rolnych, jako kapitału finansowego.
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INVESTMENT ACTIONS IN AGRICULTURE AS AN ECONOMIC CHALLENGE AND OPPORTUNITY FOR A MODEN VILLAGE
Summary: Investment activities are an opportunity for many companies. They are also very important
in conducting agricultural activity. They are an opportunity to modernise Polish farms and equalise the
level of farming with other countries. The necessity to incur investment costs is a challenge in social
and economic terms. It is inseparably connected with risk, which is the main fear of undertaking such
activities. Since joining the European Union, Polish rural areas have benefited from numerous funds
which enable development. Over the years, changes have taken place in connection with the growing
popularity of using EU programmes in rural areas. The aim of this work is to indicate the most important
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investment activities in rural areas, to describe the possibilities of modernization as an economic challenge for farms in our country and the effects of using available aid programs for rural areas. Considerations have shown that in the modern world, in which we are dealing with global changes in the agricultural sector, this process is inevitable for equal opportunities for Polish and foreign farmers. Undoubtedly, investment activities are an economic and social challenge, which have brought about many
changes in the Polish countryside in recent years. Farms have been enlarged, with a simultaneous increase in the value of agricultural land as financial capital.
Keywords: investment activities, rural areas, modern agriculture.
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