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WSTĘP
SŁÓW PARĘ O PUBLIKACJI
Z przyjemnością przekazujemy Państwu kolejny numer czasopisma, w którym
ujęto tematykę multidyscyplinarną, zawiera on bowiem – obok opracowań poświęconych zagadnieniom z dziedziny nauk ekonomicznych – artykuły dotyczące tematyki związanej z przestrzenią w ujęciu artystycznym, architektoniczno-urbanistycznym oraz społecznym.
Numer ten podzielony został na pięć części, a wprowadzenie do niego stanowi
esej o charakterze filozoficzno-estetycznym, obejmujący zagadnienia postrzegania
przestrzeni miejskiej przez jej mieszkańców, wzbogacony o kilka konkretyzacji
odnoszących się do Gdańska.
Część pierwsza czasopisma zawiera treści o tematyce skupiającej się wokół
samorządności terytorialnej i zagadnień ekologicznych, ujętych w różnych aspektach. Szczególną uwagę zwrócono na konieczność zmian regulacji prawnej dla
polepszenia stanu środowiska i estetyki naszego otoczenia oraz na znaczenie komunikacji rowerowej. W części drugiej znalazły się artykuły o tematyce łączącej obszary sztuki, percepcji i technologii w przestrzeni architektonicznej. Część trzecia
poświęcona została zagadnieniu zmian w rachunkowości w wyniku nowych przepisów prawnych i podejmowania decyzji finansowych. Czwartą część stanowi, podobnie jak w numerze poprzednim, swoiste forum dyskusyjne zawierające artykuły
oparte na przygotowywanych dysertacjach doktorskich z zakresu sztuki i architektury oraz ekonomii.
W obecnym wydaniu nie mogło zabraknąć artykułu związanego ze studenckim
ruchem naukowym. Prezentowane opracowanie dotyczy inwestycji infrastrukturalnych gminy, podstawowej jednostki samorządu terytorialnego. Odnosi się ono
zatem do finansów jako dyscypliny naukowej i zamyka niniejszy numer czasopisma
jako jego część piąta.
Renata Pałczyńska–Gościniak
Grzegorz Pęczek
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Andrzej C. Leszczyński

MIASTO, CZYLI LUDZIE
Słowa kluczowe: prawo do miasta, kultura mieszkańców, wolność i normatywność.

CITY, MEANS PEOPLE
Keywords: rights to city, culture of inhabitants, freedom and norms.
Wstęp
Szkic przedstawia wybrane zagadnienia składające się na obraz miasta
widzianego w perspektywie antropologiczno-estetycznej. Perspektywa ta każe ujmować przestrzeń miejską jako miejsce definiowane przez mieszkańców odczuwających – negatywnie bądź pozytywnie – swą współobecność.
Poza prezentacją ogólnych problemów, podnoszonych przez takie dyscypliny,
jak socjologia miasta, antropologia kulturowa czy urbanistyka, tekst zawiera kilka
konkretyzacji odnoszących się do Gdańska. Opisuje też pewną inicjatywę
praktyczną, mającą zmienić niektóre tutejsze niedostatki.
1.

Miasto potworne, miasto cudowne

„Nie chodź dziewczyno do miasta, miasto niedobre dla dziewczyn”,
przestrzegał Marek Grechuta. Chyba nie tylko dla dziewczyn. Bardzo często miasto
postrzegane było jako moloch, który zrazu urzeka, deprawuje, przetwarza, zużywa
by na końcu wypluć. Miejski moloch jest nienasycony. W początkach dwudziestego
wieku pożarł dziesięć procent ludności świata, sto lat później już ponad połowę,
w 2050 roku ma w miastach mieszkać siedemdziesiąt pięć procent mieszkańców
Ziemi. Josif Brodski pisał, że miasto symbolizuje cywilizację, która zbliża się do
otchłani. Zdaniem Tomasza Venclovy miejski sposób istnienia jest wyrazem
finalnego etapu ewolucji człowieka (świadectwem pierwotnego stanu była jaskinia);
mówią o tym mity o zepsuciu Babilonu i o Mieście świętym, a także – w nie
mniejszym stopniu – dzisiejsza rzeczywistość. Destrukcyjny wpływ miasta na
ludzką duchowość widział Stanisław Przybyszewski, gdy uciekał z Berlina w góry
albo nad norweskie morze. Piekło musi być czymś podobnym do Londynu, mawiał
Percy B. Shelley. Miasto−Lewiatan, miasto−potwór − tak widział francuską stolicę
Ponson du Terrail: „O Paryżu, Paryżu! Jesteś prawdziwym Babilonem, prawdziwym
pobojowiskiem inteligencyj, prawdziwą świątynią, w której zło ma swój kult
i swoich kapłanów, i wierzę, iż oddech archanioła ciemności spływa bez ustanku po
tobie, jak powiewy nad otchłanią mórz. O burzo nieruchoma, kamienny oceanie,
chcę być pośród twoich gniewnych fal tym czarnym orłem, który drwi z piorunów
i śpi z uśmiechem na huraganie, rozpostarłszy skrzydła; chcę być geniuszem zła,
sępem mórz, tego najbardziej zdradzieckiego i najburzliwszego morza, morza, gdzie
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kłębią się i przewalają ludzkie żądze” 1. Immanuel Kant w ludzkich interakcjach, na
które człowiek w mieście jest niejako skazany, dostrzegał źródło niegodziwości
moralnych. „To nie wpływy natury wyzwalają w nim [człowieku] to, co słusznie
nazywamy namiętnościami czyniącymi tak wielkie spustoszenie w jego pierwotnie
dobrej predyspozycji. Jego potrzeby są niewielkie, a stan umysłu w ich zaspokajaniu
umiarkowany i spokojny. Biedny jest (albo uważa się za takiego) dopiero wtedy,
gdy zaczyna się przejmować tym, że inni mogą go za takiego uważać i nim pogardzać. Kiedy tylko znajdzie się wśród ludzi, zazdrość, żądza panowania i posiadania
oraz związane z tym rodzące wrogość skłonności, atakują natychmiast jego samowystarczalną naturę. Nie trzeba przy tym wcale zakładać, że ludzie ci są już
pogrążeni w złu i kuszą złym przykładem. Wystarczy iż są obecni, że człowieka
otaczają, że są ludźmi, aby wzajemnie niszczyć swoje moralne predyspozycje,
deprawując się nawzajem” 2. Dla wielu ludzi ucieczka z miasta – przestrzeni kolektywnej miazgi umysłowej – okazywała się ratunkiem dla duszy. Należał do nich
Henry David Thoreau, który spędził dwa lata w chatce nad jeziorem Walden
utrzymując się za 27 centów dziennie („… abym w godzinie śmierci nie odkrył, że
nie żyłem”). I tylko Karol Marks, jak zwykle, widział wszystko po swojemu,
chwaląc miejskie wygody i mówiąc o idiotyzmie wiejskiego życia.
Dwudziesty wiek to okres szczególnie wyraźnie ujawnianego rozczarowania
miastem. Zauważono na przykład, że tłumi ono ludzką sensualność, redukuje ją do
zmysłu wzroku. Miasto jest wyłącznie ikonosferą, przestrzenią−obrazem, w której
trzeba chronić się przed wrażeniami związanymi z pozostałymi zmysłami: hałasem,
smrodem czy brudem 3. Jedna z bohaterek filmu dokumentalnego Julii Ruszkiewicz
i Karoliny Bielawskiej pt. Warszawa do wzięcia wyraża swe rozczarowanie mówiąc:
− Warszawę w ogóle inaczej sobie wyobrażałam. Że wielki świat i w ogóle. A to
jest wiocha. Tyle że większa 4. „Nigdy nie pojmowałem – wyznaje Tadeusz
Stefańczyk – ortodoksyjnej miejskiej mentalności (jak nie pojmuję mieszczańskiej
moralności i estetyki, z instytucjami służącej, burdelu i opery); kochałem i nie
cierpiałem Rzeckiego za jego przyklejenie do miasta, sklepu i porządkującego
rytuału. Nie mogło mnie spotkać nic gorszego niż lato w mieście, niż uwięzienie
i duszenie się w rozpalonych murach, topienie się na patelni asfaltu, brunatnienie
rachitycznych trawników, klejenie się do ciała uciążliwej i nienawistnej odzieży,
nieprzewidywalna reakcja bliźnich, gotowych – jak l`etranger Muersault – zabić
»z powodu słońca«” 5. Nie można też zapominać o miejskiej „samotności w tłumie”.
Le club des valets de coeur. Cyt. za: Cz. Miłosz, Legenda miasta-potwora, [w:] tegoż, Legendy
nowoczesności, Kraków 2009, s. 47.
2
I. Kant, Religia w obrębie samego rozumu, Kraków 1993, s. 119-120.
3
Pojęcie ikonosfery ma w tym wypadku węższe znaczenie niż to, w jakie wyposaża ten termin
Mieczysław Porębski, dla którego ikonosfera jest „ s t a n e m r z e c z y działającym przez czas
i przestrzeń na obserwatorów zdolnych do selekcjonowania, klasyfikowania, analizowania
i zapamiętywania oddziaływań określonego rodzaju” ( M. Porębski, Ikonosfera, Warszawa 1972,
s. 272).
4
Cyt. za: J. Sawicka, Wiocha, tylko większa, „Kontakt” 2012, Nr 21 (zima).
5
T. Stefańczyk, Dwadzieścia pięć lat osobliwej kanikuły. O poemacie „Lato w mieście” Urszuli
Kozioł, „Twórczość” 2008, Nr 8.
1
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Wieś ludzi łączy. „Są tu mniejsze społeczności niż w miastach, więc na wsi ludzie
rozmawiają, czekając na autobus, spotykając się w sklepie, na chodniku czy mijając
się na spacerze. W naszej wsi wszyscy się znają i prawie wszystko o sobie wiedzą,
ale dzięki temu mogę czuć się bezpiecznie, bo nie jestem anonimowa i kiedy
zawołam o pomoc, to zawsze ktoś przybiegnie” 6.
Obraz miasta−potwora zdaje się jednak blednąć. Już Tadeusz Peiper w słynnym manifeście krakowskiej awangardy Miasto, Masa, Maszyna („Zwrotnica”,
1922) uznaje miasto nie tylko za fundament nowoczesności, kultury i postępu, ale
ujmuje je jako dzieło sztuki par excellence. Edward Glaeser w wydanej niedawno,
dość łopatologicznie zatytułowanej książce 7 opisuje odwrót od rustykalnych tęsknot
XIX i XX wieku i narastanie procesów reurbanizacyjnych. Miasto – zdaniem autora
„największy wynalazek gatunku ludzkiego” – jak żadne inne miejsce pozwala
uczestniczyć w kulturze, spotykać się z innymi ludźmi w parkach, klubach,
kawiarniach i restauracjach (co jest zresztą podstawą niezwykle żywego „rynku
matrymonialnego”). Richard Florida 8 widzi miasto dzisiejsze (postindustrialne)
przez pryzmat nie spotykanych gdzie indziej ludzi kreatywnych – intelektualistów,
artystów, pracowników uniwersytetów itp. Wbrew potocznym opiniom jest miasto
najbardziej – a w każdym razie bardziej niż wieś – ekologicznym sposobem
użytkowania przez człowieka Ziemi 9. Sama wieś staje się stopniowo bytem coraz to
bardziej zmitologizowanym; odczuwana jest jako stan bezpowrotnie utracony, czyli
Raj. Leszek Kołakowski pisze o zaniku wsi rozumianej jako świat osobistych
kontaktów, cyklicznego obiegu materiałów (brak odpadów), naturalnego (cyklicznego) rytmu życia, rodzinnego domu, wielopokoleniowej rodziny i szczęśliwego
dzieciństwa. Narastają symptomy opisywane już przez Giambattistę Vico: „[…]
zanik mitów i autorytetów, rozkład spontanicznej solidarności plemiennej, wyłączne
pochłonięcie każdego z osoba prywatnymi interesami itp.”. Pozostaje tęsknota za
wsią „dręcząca cywilizację zachodnią od dwóch stuleci z okładem, to znaczy od
zaczątków nowoczesnego urbanizmu i industrializacji” 10. Sam przedmiot owej tęsknoty też staje się coraz mnie wyraźny. Można spotkać opinię, zgodnie z którą
powstaje nowy, inny niż miasto i wieś, rodzaj przestrzeni – międzymieście: „[…]
miejsce pomiędzy tradycyjnym centrum a przedmieściami – rozproszone, nieuporządkowane, przedstawiające obraz przestrzennej i społecznej segregacji” 11. Pojawiła się też ironiczna kategoria „neowioski”, mówiąca o wsi rozumianej wyłącznie
jako lokalizacja przydatna do realizacji miejskich pomysłów artystycznych, eksperyM Zbroszczyk, Przyszłość wsi. Wypowiedź w ankiecie redakcyjnej, „Autoportret. Pismo o dobrej
przestrzeni” 2012, Nr 4.
7
E. Glaeser, Triumph of the City: How Our Greates Invention Makes Us Richer, Smarter,
Greener, Healthier and Happier, New York 2011.
8
R. Florida, Narodziny klasy kreatywnej, Warszawa 2010.
9
Tej apologii nie umniejsza fakt, że życie poszczególnych mieszkańców miasta może diametralnie
różnić się od miejskiego organizmu postrzeganego jako całość. „Miasto jako idea zwyciężyło. Ale
wielu z nas, na podstawie swego doświadczenia osobistego wie, że miejskie drogi prowadzą
czasami do piekła”, tamże, s. 2.
10
L. Kołakowski, Wieś utracona, [w:] tegoż, Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań,
Londyn 1984, s. 25-26.
11
R. Keil, D. Young, Ani miasto, ani wieś, „Res Publica Nowa” 2012, Nr 19.
6
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mentalnych itp. Sama wieś staje się dziś „[…] miejscem semantycznie pustym,
a może nawet – naocznie doświadczanym – gruzowiskiem wielkiej formacji
społecznej i kulturowej” 12.
Jak widać, możliwy i coraz częściej prezentowany jest obraz miasta całkowicie
odmienny od tego, jaki pokazywałem na początku. Można spotkać ludzi nie
wyobrażających sobie życia poza miastem, zwłaszcza wtedy, gdy jest to ich własne,
jedyne na świecie takie miejsce, które staje się mitem: Lwów, Wilno, Dublin, Rzym
czy – dawniej – Aleksandria. Motyw miasta utraconego, miasta – mitu, często
występuje w literaturze. Konrad Sutarski w dedykowanym Zbigniewowi Herbertowi
wierszu pisze: „Każdy z nas ma swoje miasto odległe/ które tylko do niego należy/
chociaż tak dawno zostało opuszczone […]” 13. Leszek Engelking bohaterem swej
książeczki poetyckiej czyni miasto, którego już nie ma, które istnieje jedynie w jego
pamięci 14. W wierszu pt. Scenka rodzajowa czytamy: „Kiedy mówię »dom«/ widzę
ten dom/ kiedy mówię »drzewo«/ widzę to drzewo/ w parku miejskim”. Od czego to
wszystko zależy?
2.

Ludzie

David Hume opublikował list, jaki niewiele wcześniej, w sierpniu 1737 roku
otrzymał od przyjaciela. Zaczynał się od słów: „Szanowny Panie, wiem, żeś bardziej
ciekaw opisów ludzi niż budynków…”. Ludzki definiens może odnosić się nie tylko
do miasta, lecz także do kontynentów. Andrzej Bobkowski w jednym ze swoich
listów pisał: „Europa to przede wszystkim człowiek, a – trudno i darmo – gatunek
tego człowieka psuje się ostatnio…”. Dom, o którym wspomina Leszek Engelking,
to właśnie ludzie, rodzina z dawnych, bytomskich czasów; drzewo w miejskim
parku też nie jest chyba widziane wyłącznie z perspektywy dendrologicznej i wiąże
się z jakimiś sytuacjami społecznymi. Wiele osób sądzi podobnie: że miasto to
ludzie. Nie urbs – martwy kamień, materialna architektura, bryły i barwy. Nie
castrum – schronienie, bezpieczne miejsce do mieszkania. Nie formy urbanistyczne
– drogi, węzły, szerokość ulic, ilość skwerów, jakość oświetlenia. Nie ilość świątyń,
kawiarń, sal koncertowych, teatrów, szkół niższych i wyższych. To wszystko
stanowi dopiero możliwość miasta i pozostanie wyłącznie możliwością, dopóki nie
urzeczywistni jej, nie ożywi obecność ludzi. Bez ludzi miasto jest pustą formą.
Martwą jak warszawski Mariensztat, jak nocny Gdańsk albo Oliwa, która zaczyna
choć trochę przypominać żywy organizm jedynie podczas niedzielnych spacerów
w parku czy (mało wychowawczych) wypadów z dziećmi do zoo. Nie wspominam
nawet o peryferyjnych, pozbawionych centrum dzielnicach i przypominających
kolorowe klocki osiedlach. Najbardziej istotnym elementem miasta są dla jego
mieszkańca inni ludzie, dowodzi duński architekt Jan Gehl 15. Miasto to civitas,
żywa i odczuwająca tkanka duchowa, społeczność i formy antropologiczne. To
agora, przestrzeń spotkania, której nie sposób zadekretować w urzędniczy czy (co
R. Sulima, Przyszłość wsi. Wypowiedź… dz. cyt.
K. Sutarski, Moje miasto, „Odra” 2013, Nr 1.
14
L. Engelking, Muzeum dzieciństwa, Poznań 2011.
15
J. Gehl, Życie między budynkami, Kraków 2009.
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może frustrować „normatywistów” i „rekonstruktorów”) urbanistycznoarchitektoniczny sposób. To miasto – pisze Adam Wodnicki – „[…] rosnące wolno,
bez założonego z góry planu, zwykle wokół miejsca publicznych zgromadzeń, niby
słoje drewna wokół rdzenia, z plątaniną uliczek, placyków, pozorem bezładnej
zabudowy, z regu-ły bardziej otwarte na wpływy z zewnątrz, mniej przychylne
scentralizowanej władzy, z wcześnie rozwiniętymi instytucjami samorządowymi” 16.
Kultura miasta to kultura ludzi, mieszkańców−obywateli. Ich lokalny sposób
życia, opisywany między innymi przez czołowego przedstawiciela chicagowskiej
szkoły socjologicznej, Luisa Wirtha, który urbanistykę pojmował jako sposób
organizowania życia społecznego 17. Miasto budowane jest przez wyrazy twarzy,
spojrzenia, sposoby chodzenia, określone książki i gazety w rękach, sposoby
mówienia (stonowane i życzliwe albo wyrastające z lęku, podniesione i krzykliwe),
ubiory, reakcje na to co piękne i szpetne, odnoszenie się do innych ludzi
(odpowiadanie na uśmiech uśmiechem albo agresją, jak na zaczepkę). To klimat
duchowy i związany z nim klimat akustyczny, chroniący przed hałasem i pornofonią. Kevin Lynch pisze o mieście uwewnętrznionym, „subiektywnym”: miasto to
tak naprawdę jego mapa wyobrażeniowa (mental map). Antropologiczny sens
miasta każe dostrzegać w nim rzeczywistych – także starych, niesprawnych i odbiegających wyglądem od standardów masowej kultury – mieszkańców, nie zaś wydumane na użytek rynkowy wizerunki osób młodych i pięknych. Takich właśnie
prawdziwych ludzi pokazuje na wielkich portretach wkomponowanych w miejską
przestrzeń francuski artysta JR w ramach projektu „The Wrinkles of the City” 18.
O tym, że tak można pojmować miasto – i że można je odpowiednio do takiego
pojmowania kształtować – świadczą doświadczenia wielu państw. Kylie Legge
opisuje australijskie próby tworzenia miejsc (placemaking): „Naszym głównym
zadaniem jest identyfikacja charakteru miejsca, ukazanie jego genius loci, czyli
ducha danej lokalizacji, który sprawia, że jest ona wyjątkowa” 19. Antropologiczne
myślenie o mieście wyraża się w przeświadczeniu, że tworzenie miejsc winno
uwzględniać ich duchowe i intelektualne znaczenie dla mieszkańców, wiązać się
z szerokim wachlarzem doznań i przeżyć.
Ponad ćwierć wieku temu zrodziła się idea konkursu miast wyróżniających się
poziomem kulturalnym. 13 maja 1985 roku Melina Mercouri – aktorka, która
okazała się nie mniej znakomitą minister kultury Grecji – przedstawiła radzie UE
projekt scalania europejskiej kultury poprzez wyłanianie Europejskich Miast
Kultury (nazwa „Europejska Stolica Kultury” pojawiła się – chyba niepotrzebnie –
w roku 1999). Dragan Klaic z Belgradu krytycznie analizuje program tego konkursu, dostrzegając w nim błędy popełniane już na etapie przygotowawczym. W samej
idei tego programu brakuje założenia najbardziej istotnego – że trwałe rezultaty
związane z kulturą mogą zostać osiągnięte w sferze mentalnej mieszkańców, a nie
w fizycznej infrastrukturze. Można sadzić, że sposób osiągnięcia owych zmian
16

A. Wodnicki, Spotkanie, „Zeszyty Literackie” 2011, Nr 1.
L. Wirth, Urbanism as a Way of Life, „American Journal of Sociology” 1938, vol. 44, Nr 1.
18
P. Cembrzyńska, Zmarszczki miasta, „Fragile. Pismo Kulturalne” 2012, Nr 4.
19
„Res Publica Nowa” 2010, Nr 11-12.
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mentalnych wiąże się przede wszystkim z poziomem uczestnictwa mieszkańców
miasta w decydowaniu o jego kształcie, czegokolwiek miałby dotyczyć. Ze świadomością bycia nie mieszkańcem, ale obywatelem swojego miasta. Obywatel to
mieszkaniec świadomy swej pełnoprawności, aktor – nie widz – na miejskiej scenie 20. Obywatelskość miejska bliższa jest modelowi komunitarnemu niż liberalnemu: obejmuje nie tylko indywidualne podmioty działania, ale zbiorowości (wspólnoty). Zbiorowość ta podejmuje debatę oraz prawomocne decyzje związane z jej
funkcjonowaniem21. Warto pamiętać, że twórcy demokracji ateńskiej – Solon,
uwalniający chłopów od długów i Klejstenes, wprowadzający nowe fyle terytorialne
oraz zaliczający do obywateli metojków – spowodowali niespotykany wcześniej
stopień identyfikacji ludności z państwem, dzięki czemu możliwe było zwycięstwo
na Persami (Maraton, Salamina) 22. Dzisiejsza demokracja w miastach coraz bardziej
zaczyna przypominać usychającą demokrację państw Zachodu. John Keane 23 pisze
o postępującej martwocie instytucji konstytucyjnych (przedstawicielskich) i o zastępujących je inicjatywach obywatelskich (demokracja kontrolowana), funkcjonujących równolegle do organów konstytucyjnych. Odpowiedź na pytanie, do kogo
należy miasto (kto ma do miasta prawo) 24, siłą rzeczy odnosi się do pytania o zakres
utożsamiania się z miastem jego mieszkańców 25. Brak takiej identyfikacji oznacza
odrodzenie się podziału: „oni – my”; powinno dawać do myślenia, że niedawny
protest mieszkańców Poznania przeciwko podwyżkom biletów dokonywał się pod
hasłem „Nie będziemy płacić za wasz kryzys”.
Sfera mentalna to po prostu kultura, w tym także kultura osobista, codzienna.
Mimo optymistycznej etymologii („uprawa”), sfera ta w bardzo niewielkim stopniu
podlega modyfikującym wpływom. W jakimś jednak tak. Wpływy te mogą mieć
Łaciński actor to człowiek aktywny: sprawca, wykonawca.
E. Wnuk-Lipiński, Socjologia życia publicznego, Warszawa 2008, s. 102 – 110.
22
Debata na temat stanu świadomości obywatelskiej polskiego chłopstwa, jaka przetoczyła się
przez media w połowie 2012 roku, ujawniła, że przez trzy-cztery wieki chłopi traktowaniu byli
w naszym kraju jak niewolnicy (homo feudalus), upokarzani i pozbawiani możliwości edukacyjnych. Nic dziwnego, że własnego losu nie łączyli z losami państwa i wspólnoty narodowej
(„pańskiej”), czego literackie świadectwa można znaleźć u Stefana Żeromskiego (Turoń,
Rozdziobią nas kruki, wrony), Leona Kruczkowskiego (Kordian i cham) czy – ostatnio – w sztuce
Pawła Demirskiego W imię Jakuba S.
23
J. Kean, The Life and Dead of Democracy, New York 2009.
24
Por. A. Celiński, Prawo do miasta, prawo do polityki, „Res Publica Nowa” 2012, Nr 19.
25
Głośna sprawa roszczeń Ryszarda Krauzego do terenów i zabudowań będących własnością
miejską Gdyni stanowi dobrą egzemplifikację tego problemu. Przedsiębiorca obiecuje zwrot
miastu przestrzeni publicznej (skwery, parki), natomiast tereny komercyjne pozwolą mu, jak
pisze, na „zbudowanie wysokiej jakości przestrzeni miejskiej, która będzie podnosiła atrakcyjność
całego miasta”. Trudno przypuszczać, by w razie zrealizowania swych zamiarów ową atrakcyjność
definiował w oparciu o zdanie samych gdynian. Podobne problemy opisywane są prawie
codziennie. Czytam właśnie o konflikcie między mieszkańcami gdańskiej Zaspy a władzami ich
spółdzielni: wbrew pierwotnym ustaleniom mówiącym o kilku blokach 5-piętrowych, władze
spółdzielni wyrażają zgodę na bloki 8-piętrowe, co i tak nie zadowoliło miejskich urzędników,
którzy zdecydowali, że bloki będą 36-metrowe (J. Wierciński, Nowe bloki? Tak, ale niskie,
„Dziennik Bałtycki”, 13listopada 2012 r.). Zawieszenie działalności gdańskiej Grupy Inicjatywnej
NIC O NAS BEZ NAS potwierdza zanik podmiotowego aspektu życia miasta.
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charakter zorganizowany (wychowanie intencjonalne), a także okolicznościowy,
przypadkowy, bezwiedny. Człowiek zawsze uwewnętrznia rzeczywistość dookolną,
co znaczy, że nie ma sytuacji neutralnych wychowawczo. Przy pięknie zastawionym
stole, mawiała Lucyna Ćwierciakiewiczówna, i prostak okaże powściągliwość.
Materialne formy miasta, owszem, także oddziałują na stan kulturalny mieszkańców; civitas i agora w jakimś stopniu zależą również od urbs i castrum. Chyba
jednak nie przede wszystkim. W wielu krajach instytucje, organizacje a nawet osoby
prywatne podejmują próby różnorodnego wpływania na świadomość ludzi, licząc
się z ograniczoną początkowo skutecznością swych inicjatyw. Całkiem określone
efekty przynoszą na przykład skromne programy rewitalizacji akustycznej, mające
tworzyć nisze eufoniczne. Miejską przestrzeń można uszlachetniać na wiele
sposobów. David Harvey, znany antropolog nowojorski (Bunt miast) pisze o prawie
do miasta: „W chwili obecnej miasta są stwarzane i ciągle odmieniane przez kapitał.
Dlatego mieszkańcy powinni wziąć sprawy w swoje miejsce i zacząć wywierać
wpływ na to, w jakim kierunku miasta się zmieniają” 26. W swojej książce Harvey
odwołuje się do przykładu miasta El Alto w Boliwii (w zespole miejskim La Paz),
w którym dzięki aktywności lokalnych stowarzyszeń (tworzonych głównie przez
bezrobotnych!) ożyły mentalnie i kulturowo liczne jego fragmenty. Podobne
inicjatywy zyskały już swą nazwę: community arts – sztuka adresowana do niewielkich społeczności, środowisk, osiedli itp. Opisuje ją Anna Rogozińska: „Społeczność angażuje się w przedsięwzięcie na wszystkich etapach jego realizacji i to właśnie ona, w sytuacji idealnej, jest inicjatorem projektu i zaprasza artystę do współudziału […]. Artysta pełni tu przede wszystkim rolę animatora i nauczyciela
przybliżającego metody artystycznego wyrazu […] W centrum wielu projektów
znajduje się lokalna historia opowiedziana przez mieszkańców danej dzielnicy,
a także subiektywne mapy miasta lub wsi z nakreślonymi na nowo punktami,
najistotniejszymi z perspektywy jednostek i społeczności” 27.
Grzegorz Piątek (kierownik artystyczny byłego zespołu koordynującego starania Warszawy o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016) przyznaje, że kierunek
zmian, jaki promują władze municypalne, może budzić niepokój: „[…] czy chcemy
miasta, w którego centrum będzie miejsce wyłącznie dla ludzi zamożnych, młodych
i sprawnych fizycznie? Czy raczej powinno się ono starać o utrzymanie społecznej
różnorodności, która sprawia, że dzielnica żyje?” 28. Doświadczenia ostatnich lat
pokazują, że normą staje się oczekiwanie przez włodarzy miejskich na marketingowe okazje, czyli propozycje deweloperów. „To naiwne przekonanie sprawiło, że
w latach 90. np. najbardziej atrakcyjne miejsca Warszawy zostały zabudowane pod
dyktando inwestorów, podczas gdy oni – wiem, bo często byłem ich doradcą – bez
problemu przyjęliby wszystkie sensowne ograniczenia” 29. Można się domyślać, że
chęć stworzenia nowych okazji marketingowych kazała władzom warszawskiej
Prawo do wyobraźni. Z Davidem Harveyem rozmawia Kacper Pobłocki, „Res Publica Nowa”
2012, Nr 19.
27
A. Rogozińska, Wyzwolić kreatywność, „Res Publica Nova”, www.respublica.pl, 10.03.2010.
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Cyt. za: B. Chomątowska, C. Polak, Bunt miast, „Tygodnik Powszechny” 2012, Nr 12.
29
Grzegorz Buczek, urbanista, w rozmowie z Piotrem Kosiewskim (Lekcja zarządzania,
„Tygodnik Powszechny” 2012, Nr 12).
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dzielnicy Śródmieście wydać decyzję o rozbiórce przepięknych domków fińskich
przy Parku Ujazdowskim (po daremnych protestach wielu stowarzyszeń i środowisk, rozbiórkę udało się wstrzymać ambasadorowi Finlandii). Projekt ulicy Nowej
Wałowej, rozcinającej tkankę łączną gdańskiego Śródmieścia i Nowego Miasta,
również kojarzony jest z planami marketingowymi (galerie handlowe). Wiele
protestów przeciwko podobnym zamysłom władz municypalnych odbywa się pod
hasłem: „Miasto to nie firma!”.
Niestety, obywatelska podmiotowość mieszkańców miast – ich stan mentalny –
nie jest czynnikiem ważącym ani w realnym życiu miast, ani nawet w założeniach
ideowych konkursów takich jak ESK. Gdańsk był jednym z finałowych pretendentów do zdobycia w 2016 roku tego miana. Badania porównawcze czterech miast,
zatytułowane DNA Miasta 30 i dotyczące obywatelskiego komponentu w strukturze
decyzyjnej, pokazały nie najlepszą w tym względzie pozycję dwóch polskich
finalistów ESK 2016 – Gdańska i Warszawy. W Łodzi (nie dostała się do finału!)
i w Lublinie widoczna była znacznie większa identyfikacja instytucji pozarządowych z projektami miejskimi, wyraźnie też ujawniało się poczucie, że propozycje
i inicjatywy tych instytucji zostały uwzględnione w budowaniu programu przygotowań do konkursu. W Gdańsku (podobnie: w Warszawie) wskaźniki te zaznaczały się
mniej wyraźne; mniejsze było tu uspołecznienie przygotowań i zaangażowanie obywatelskie. O ile główną wartością dla Łodzi i Lublina stanowiło pogłębianie więzi
między mieszkańcami („priorytet wewnętrzny”), o tyle dla Gdańska i Warszawy
najważniejsze było kształtowanie zewnętrznego wizerunku miasta („priorytet europejski”). Można odnieść wrażenie, że – podobnie jak w polityce – także i w tej
stawce sukces uzależniony jest od poziomu „teatralności” i „medialności” przedsięwzięć. O braku wysiłków skierowanych ku upodmiotowieniu miasta świadczą
określenia pojawiające się w nazewnictwie i programach miejscowych inicjatyw.
Mówi się tam o zarządzaniu miastem (choć miasto to coś diametralnie różnego od
firmy), o miejskiej polityce kulturalnej itp. Owszem, pojawiają się też słowa mówiące o konsultacjach społecznych, tyle że same te konsultacje pozostają często
miłym dla ucha ozdobnikiem dla decyzji zapadających gdzie indziej. „Miasta coraz
częściej używają konsultacji jako elementu budowy swojego wizerunku, a nie rzeczywistego wzmocnienia udziału mieszkańców w decydowaniu o wspólnych sprawach” 31. Artur Celiński ma świadomość kłopotów związanych z efektywnością konsultacji tego rodzaju (brak merytorycznego przygotowania, dbałość o partykularne
interesy itp.), sądzi jednak, że jest to efekt niewłaściwego sposobu włączania mieszkańców do decydowania o wspólnych sprawach. Konieczna jest, jego zdaniem,
zmiana relacji między mieszkańcami i strukturami władzy: „Mieszkańcy nie powinni być traktowani jako zasób, na którym można budować strategię rozwoju, ale jako
budowniczowie strategii opartej na istniejących i potencjalnych zasobach” 32.
Idea społeczeństwa obywatelskiego (obywatelskości miejskiej) – zbiorowości
zdolnej do samoorganizacji, stanowienia i osiągania celów niezależnie od władz
30
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A. Celiński, Sukces miasta a sukces jego mieszkańców, „Res Publica Nowa” 2012, Nr 17.
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państwowych – może konkretyzować się w przeróżny sposób. Nie tak dawno Piotr
Bałtroczyk wykupił czas antenowy w miejscowej rozgłośni radiowej, by wpłynąć na
decyzje wyborcze mieszkańców swego miasta, Olsztyna. Społeczne ruchy w obronie Warszawskiej Opery Kameralnej i krakowskiego Chóru Polskiego Radia
wpłynęły na zmianę decyzji urzędników. W kolejnych miastach dają znać o sobie
ruchy obywatelskich niesubordynacji. Popularna staje się partyzantka ogrodnicza:
„Komanda ochotników wyekwipowanych w szpadle, grabie i sadzonki rekultywują
zapuszczone skwery i rabaty. Najczęściej bez konsultacji z lokalnymi włodarzami,
ale także w ramach protestu przeciwko brakowi z ich strony zainteresowania
zaniedbaną przestrzenią publiczną” 33. Joanna Rajkowska swą palmą na warszawskim rondzie de Gaulle`a zmieniła nie tylko lokalną przestrzeń, ale wpłynęła na
sposób myślenia o wszelkiej przestrzeni publicznej. W latach siedemdziesiątych
ubiegłego wieku grupka zapaleńców pod kierunkiem Grzegorza Borosa pomalowała
na żółto most w centrum Gdańska (nigdy później nie był tak właśnie żółty). Iwona
Zając swoimi muralami uczłowiecza i rozwesela ponure przejścia podziemne (znakomite komentarze do Szekspira przy Okopowej!). Może czymś podobnym okaże
się, mimo instytucjonalnego balastu, Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskie, jego
Mapa Wstydu. Jakiś czas temu sam namawiałem prezydenta Pawła Adamowicza, by
spowodował pokrycie wiat peronowych na dworcu głównym czymś innym, niż
tandetna papa okropnie wyglądająca z położonej wyżej ulicy 3 Maja (zapalił się do
tego pomysłu, potem wszystko się rozmyło).
Czy ocena oparta na badanym wskaźniku jest miarodajna dla wyjaśnienia
ogólnego stanu miasta, trudno jednoznacznie przesądzić. Dzisiejszy Gdańsk, poza
walorami odziedziczonymi, ma oczywiście wiele własnych powodów do dumy.
W moim odczuciu takim powodem może być Centrum Hewelianum na fortach,
którego remont dobiegł właśnie końca. Także Gdański Teatr Szekspirowski (którego
budowa zatrzymała się, miejmy nadzieję, że nie na długo). W ogóle – imponująca
jest skala gdańskich remontów wyrównujących kilkudziesięcioletnie zaniedbania
infrastrukturalne (trasa W-Z, obwodnica południowa i inne). Budzi uznanie konsekwentne dążenie do rozwoju infrastruktury rowerowej i poszerzania strefy zakazanej
dla samochodów. Bezpośrednie doświadczenia mieszkańca pokazują też obrazy
mało krzepiące, będące często wyrazem samowoli osoby „władnej”. Ot, choćby
dominujące nad fortami oburęczne narzędzie wojenne typu „mieczomaczuga”,
zaprzeczenie symboliki chrześcijańskiej – krzyża cierpiącego i kruchego, którego
nie wolno czynić monumentem. Podobnie – pomnik smoleński w Bazylice Mariackiej, akt pychy strzelistej kogoś, kto zignorował kilkusetletnią formę Korony Miasta
i wstawił do jej wnętrza dziełko na miarę swego gustu. Irytuje mnie, w czym pewnie
nie jestem odosobniony, wiele innych rzeczy. Powojenne ruiny i kilkunastoletnie
wykopy będące własnością bezkarnych inwestorów. Zamknięta od lat Zbrojownia
i indolencja jej właściciela. Kanciasta, nieprzyjazna ludziom geometria układu chodników. Bezczelne reklamy przykrywające co się tylko da (reklama papieru toaletoB. Chotąmska, C. Polak, dz. cyt. Autorzy piszą też m. in. o zielonogórskiej „Samowoli
ogrodniczej”, toruńskich partyzantach z Przedzamcza (założyli kwietnik i warzywnik), oraz
o Panu Różanym z Opola.
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wego na Złotej Bramie, obwieszony od kilku lat zabytkowy budynek przy Podwalu
Grodzkim obok dworca PKP itp.). Tunel przy dworcu, gdzie obok majtek i róż
podlewanych atramentem pojawiły się niedawno patelnie, a discopolo ze zdezelowanego jamnika, którego słucha sprzedawczyni rajstop, miesza się z występami na
żywo artystów biesiadnych.
3.

Ścieżki

Chciałbym zatrzymać się przy jednym tylko aspekcie tego opisu, przy wspomnianych wyżej kanciastych i nieprzyjaznych układach chodników. Przytoczone
poniżej zdjęcia są przykładami dróg, po których mają się poruszać mieszkańcy
Gdańska, tutejszych „miejskich ścieżek” (urban pathways), jak określa je Roger
Sanjek 34. Widać, że aprioryczna, dekretująca naturalne skłonności lokomocyjne
geometria chodników stanowi zaprzeczenie miasta bez „założonego z góry planu”,
o którym pisał cytowany wcześniej Adam Wodnicki35. Czesław Bielecki mówi
o pysznych „demiurgach przestrzeni”, takich jak Oscar Niemeyer i – szerzej –
architektoniczny modernizm. Niemeyer sądził, że „[…] można narzucić ludziom
pewien porządek społeczny i że można to zrobić również za pomocą architektury
oraz urbanistyki”. [Idea ta zmierza do] „podporządkowania wolności jednostki
niekontrolowanej przez nikogo władzy” 36.
Tendencje do regulowania różnych przejawów ludzkiego życia widać w wielu
obszarach. Mogą się ujawniać w formie normatywów językowych (norma wzorcowa, norma użytkowa), prawnych, moralnych (kodeksy etyczne), obyczajowych
(kanony przyzwoitości), politycznych (tzw. poprawność) itp. Gęstość przepisów
tego rodzaju sprawia, że od pewnego momentu rzeczywistość zaczyna przypominać
matrycę z wytyczonymi ścieżkami, po których powinni (muszą) poruszać się ludzie.
Matryca ta, to matrix – macierz rozumiana jako urzędowy spis, wykaz obowiązków
34

R. Sanjek, Keeping Ethnography Alive in an Urbanizing World, „Human Organization. Journal
of the Society for Applied Anthropology” 2000, Nr 3 (59).
35
Oto fragmenty szkicu, w którym opisywałem normatywne skłonności organizatorów ładu
zbiorowego. „Znajomy architekt zapragnął zrobić coś dla ogółu mieszkańców osiedla, na którym
mieszkaliśmy. […] w krótkim czasie stworzył szczegółowy plan pokazujący, w jaki sposób
mieszkańcy będą pokonywali trasę od przystanku autobusowego do supersamu. Mieli najpierw
dojść do stawku, po czym łagodnym łukiem skręcić w prawo do sklepu. Wyglądało to naprawdę
ładnie zarówno na papierze jak i w rzeczywistości. Okazało się jednak, że większość mieszkańców
osiedla nie doceniła wykwintnej harmonii projektu. Zamiast alejką prowadzącą do stawku, ludzie
szli do sklepu najkrótszą drogą, na ukos, przez dopiero co zasiany trawnik. Początkowo wysiłki
perswazyjne kolegi architekta polegały na tym, że późnym wieczorem grabił i obsiewał wydeptane
za dnia ścieżki. Kiedy nie nastąpiła poprawa, zaczął w odpowiednich miejscach stawiać tabliczki z
prośbą o niedeptanie trawnika. Z czasem zaczął tracić nerwy, na tabliczkach pojawił się napis:
»Jak chamie chodzisz!«. Próbowałem tłumaczyć mu, że piękna warto szukać w życiu a nie na
desce projektanckiej. Mówiłem że w Anglii tworzy się alejki tam, gdzie wcześniej ludzie
wydeptali swoje własne ścieżki. Daremnie. Poczuł się tak bardzo zraniony, że niedługo potem
wyprowadził się z osiedla wraz ze swą liczną i posłuszną jego woli rodziną”. (A.C. Leszczyński,
Mała architektura, [w:] tegoż, Dziecko człowieka. Szkice afiniczne, Gdańsk 2012, s. 380-381).
36
Cz. Bielecki, Miasto to gra gier, „Plus Minus”, dodatek do „Rzeczpospolitej”, 15-16 grudnia
2012 r.
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i powinności. Chęć porządkowania rzeczywistości, oswajania jej i przemieniania
„chaosu” w „kosmos”, bywa motywowana względami praktycznymi, a także
estetycznymi; w każdym wypadku stanowi wyraz nieufności w stosunku do ludzkiej
podmiotowości i potwierdza wyższą niż powszechna kompetencję normodawcy.
Czuje się on autorytetem, kimś obdarowanym (charismos), do kogo winni odwoływać się inni ludzie. Antonio Gramsci mówił w tym kontekście o hegemonii kulturowej, Michel Foucault o wiedzy, która staje się władzą. Podporządkowanie się
normodawcy buduje strukturę pionową, hierarchię, która uznawana jest za stan
naturalny i nie wymagający uzasadnienia. Autorytet – mówił Paul Ricoeur –
rzeczywiście graniczy z przemocą, o ile jest możnością narzucania posłuszeństwa,
jeśli jest dominacją 37.
Dominacja, o jakiej tu mowa, bywa niekiedy chętnie przyjmowana przez ludzi
o osobowości autorytarnej (homo sovieticus w rozumieniu Aleksandra Zinowiewa),
którzy wręcz poszukują dróg wytyczonych przez kogoś innego i niczym dzieci
bronią się przed własnymi wyborami. Według wielu opinii infantylizacja tego
rodzaju charakteryzuje coraz większą rzeszę ludzi dorosłych tylko z nazwy. „Nie ma
już dorosłych – pisze Francesco M. Cataluccio – zniknęli jak przejściowe pory roku
i świetliki nad polami. Wszędzie widać tylko dzieci i ludzi starszych. Przy czym
dzieci zachowuję się jak ludzie dorośli (bo często muszą rozstawać się z dzieciństwem zbyt wcześnie), a dorośli jak dzieci” 38. Milan Kundera widzi rzecz podobnie:
„Dzieci nie są przyszłością nie dlatego, że kiedyś będą dorosłe, lecz dlatego, że
ludzkość coraz bardziej będzie się zbliżała do stanu dziecięcości, że dziecięcość jest
obrazem przyszłości” 39.
Jak pisał Alexis de Tocqueville (O demokracji w Ameryce), wszelkie prawa
w każdej dziedzinie dyktuje większość, zaś podporządkowują się im wszyscy.
Zdanie to – podobnie jak wcześniejsze prognozy Cataluccia oraz Kundery –
z pewnością nie odnosi się do ludzi, których ślad ujawniają poniższe fotografie.
Widać, że wbrew wskazaniom regulatorów podążali takimi ścieżkami, które sami
uznali za właściwe. Świadczy to, że – w tej przynajmniej dziedzinie – to jednak
mniejszość (urzędnicy, architekci, urbaniści) dyktuje prawa większości.

37
Zob. P. Ricoeur, Paradoks autorytetu, [w:] Oświecenie dzisiaj. Rozmowy w Castel Gandolfo,
Kraków 1999.
38
F.M. Cataluccio, Niedojrzałość. Choroba naszych czasów, „Przegląd Polityczny” 2006, Nr 75.
39
M. Kundera, Księga śmiechu i zapomnienia, Warszawa 1993, s. 190.
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Fot. 1. Kampus UG w Oliwie, skwer przed budynkiem wydziałów Historycznego i Filologicznego.
Wyłożenie kostką wydeptanego fragmentu zapewne nie oznaczałoby o wiele większego nakładu pracy niż przytaszczenie tu ciężkich brył kamiennych. Zwróciłem się
w tej sprawie do kolegi pełniącego funkcję dziekana Wydziału Filologicznego,
jednak nie zareagował.
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Fot. 2. – 3. Plac przed Nadbałtyckim Centrum Kultury przy ul. Korzennej.
Kiedy spytałem pracowników zieleni miejskiej, po raz kolejny spulchniających
i obsiewających trawą potrzebne mieszkańcom ścieżki, czy zdają sobie sprawę
z daremności swej pracy, przytaknęli ze śmiechem, dodając, że oni nie są od
myślenia. Ktoś jednak w końcu pomyślał, choć widać, że bez przekonania: powstała
„niby-ścieżka”, twór nonszalancki i wymuszony, przeznaczony dla użytkowników,
którzy powinni wiedzieć, że właściwy chodnik jest jednak gdzie indziej..

Fot. 4. Plac im. Dariusza Kobzdeja przy Hali Targowej.

Fot. 5. Róg ulic Okopowej i J. Augustyńskiego.
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Fot. 6. Plac między Bazyliką Mariacką i ul. Św. Ducha. Tu widać skutki myślenia
rzetelnego, może także obecności Ducha Świętego.

4.

Pornofonia

Na ulicach trudno uniknąć agresji i wulgaryzmów („mowy zdziczenia”). Poza
tym komórki używane bez umiaru w środkach komunikacji, siatki ze śmieciami
i butelki na chodnikach, psie kupy. Nie jest to zapewne cité infernalne, by użyć
określenia Charlesa Baudelaire`a, raczej Chamowo opisywane przez Mirona Białoszewskiego; pewien standard miejski, który nie cieszy. Niewiele też pomaga świadomość, że Nowy Jork śmierdzi znacznie intensywniej niż większość polskich
miast, albo że Paryż jest w ostatnich latach jeszcze bardziej zaśmiecony, także językowo.
Język. Wiem oczywiście że nie powinno się go dekretować i pętać zaleceniami,
bo nie da się tego wyegzekwować, a gdyby się dało – stałby się martwy. Jerzy
Bralczyk nie chce dla języka stawiać granic poprawnościowych: wyżej stawia indywidualne poczucie odpowiedzialności za słowo albo, wrodzone czy nabyte, poczucie taktu. Poczucie taktu to element tzw. kultury osobistej, która zakorzeniona jest
zazwyczaj głęboko i nie tak łatwo ją „nabyć”. Łatwo natomiast jeszcze bardziej ją
spaskudzić. Przyrzekłem sobie jakiś czas temu – mówi prof. Bralczyk – że nie będę
mówił o wulgaryzmach, bo wszelkie rozmowy na ich temat zwiększają ich atrakcyjność. Profesor Andrzej Markowski mówi o konieczności reedukacji językowej
studentów i obligatoryjnego wprowadzenia na uczelnie nauki języka polskiego. Inny
profesor, Michael Fleischer, autor Słownika polszczyzny rzeczywistej, twierdzi że
wulgaryzmy to w Europie polska specjalność, co może wynikać z utrzymującej się
hierarchicznej struktury społecznej. Ludzie traktowani z góry bronią się upraszczając świat, w budowaniu którego nie mają udziału; wulgaryzmy są świadectwem
tego uproszczenia.
M. Fleischer założył się z kolegami, że pierwszym słowem, jakie usłyszy po
przekroczeniu polskiej granicy, będzie słowo na „k”. „ - Na razie raz przegrałem,
a pięć razy wygrałem”. W „Charakterach” czytam list Ani: „Idę ulicą, jadę autobu-
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sem, wokół słyszę rozmowy młodych ludzi. Okaleczają wulgaryzmami język, za
który umierali nasi przodkowie. […] Mam 19 lat, ale w autobusie pośród ludzi
w moim wieku czuję się obco. To nie mój świat…”. Ryszard Krynicki znalazł się
w podobnym świecie i przedstawił go poetycko (Haiku z minionej zimy): „Tramwaj,
dziewczyna/ żegna się z koleżanką:/ - No to pa, kurwa!”. Zdaniem Bronisława
Misztala wulgaryzmy, coraz częstsze w codziennym języku, są świadectwem bezradności i formą kompensującej tę bezradność agresji. Agresja ta nie ogranicza się
do wulgarnego słownictwa, „[…] bardzo często przejawia się w podniesionym
tonem, a sam krzyk jest formą zachowania mającą na celu natychmiastowe dokonanie perforacji tkanki społecznej” 40.
Oddychanie zatrutą atmosferą językową jest chyba nie mniej szkodliwe niż
bierne palenie.
Skutecznym medium stały się w miastach środki komunikacji zbiorowej, które
Marc Augé, z powodu ich anonimowości, określał jako „nie−miejsca” 41. „Gdy
myślimy o przekaźnikach jako przekazie samym […] koncentrujemy się zazwyczaj
na komunikatorach audiowizualnych. Nie bierzemy pod uwagę nośników, które są
masowymi »prze-nośnikami«, zarówno w sferze znaczeń, jak i w miejskiej
przestrzeni fizykalnej, aglomeracyjnej, takich jak autobusy, tramwaje, trolejbusy,
metro, szeroko- oraz wąskotorowe koleje dojazdowe. […] Autobusy, tramwaje,
kolejki uczestniczą w ikonosferze. Mają swoiste dla danego miasta malowania, ich
wnętrza służą za »ekrany« spontanicznych ekspresji (tagi, vlepki), zamieniają się
w ruchome słupy ogłoszeniowe i tablice reklamowe” 42. Do ekranów „spontanicznych ekspresji” odwołali się organizatorzy konferencji „Krzyżówka miejska –
przestrzeń publiczna a aktywizacja społeczno-kulturalna” (Fundacja Strefa WolnoSłowa). Debatę poświęconą problemom wpływu mieszkańców na estetykę przestrzeni lokalnej zakończyła akcja artystyczna „Oblepmy Warszawę!”, w której posłużono się „ludzkimi vlepkami” – barwnymi formami utworzonymi przez ciała
uczestników akcji 43.
Gdańskie przygotowania do ESK 2016 – jeszcze raz, na moment, wrócę do
tego konkursu – polegały także na wykorzystywaniu owych „nie-miejsc” do zawieszenia plakatów i druków, na których można było przeczytać zdania typu: „Kultura
wolności-wolność kultury”. „Fajnie Gdańsk wygląda za oknem”. „Jasne, w Gdańsku, w 2016!” „Ja, popieram wolność”. Zdania okrągłe i semantycznie puste, które
trzeba by dopiero myślowo skonkretyzować, sproblematyzować, postawić im pytania. Na przykład takie: czy można być wolnym w mieście? Wolność w podstawowym sensie dotyczy jednostki i oznacza brak ograniczeń społecznych, co może
gwarantować bezludna wyspa, ale nie miasto, szczególnie takie, w którym łamie się
normy zagęszczenia, wciska budowlane plomby gdzie tylko to możliwe. (Perwersyj40

B. Misztal. Agresja. Socjologiczne i kulturowe aspekty upowszechnienia zjawiska, „Opcje.
Kwartalnik Kulturalny” 2012, Nr 2 (87).
41
M. Augé, Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, Warszawa 2010.
42
W.K. Pessel, I. Piotrowski, Wsiąść do tramwaju byle jakiego, „Kultura Współczesna” 2012,
Nr 2 (73).
43
B. Szczucińska, Podzielicie się swoim podwórkiem?, „Scena” 2012, Nr 4 (zima).
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nie brzmi w tym kontekście zdanie Alberta Camusa: „Jedyne lekarstwo dla znużonych życiem w gromadzie: życie w wielkim mieście. To jedyna pustynia, jaka jest
dziś dostępna”). Przy takim rozumieniu wolności miasto pozostawia wybór między
kulturą jako respektowaniem wspólnych reguł – i chamstwem. Chyba że chodzi
o coś innego. Może o tolerancję wynikającą ze społecznej różnorodności mieszkańców, o której pisał Richard Florida? 44 „Fajnie Gdańsk wygląda za oknem”. Może za
oknem wygląda fajnie, ale z bliska już chyba nie tak bardzo; coś bardziej ogólnego
na ten temat mówi film Anny i Wilhelma Sasnalów pt. Z daleka widok jest piękny.
„Ja, popieram wolność”. Ja, oczywiście, także popieram wolność, a także sprawiedliwość, no i żeby wojen nie było. Pod napisem „Jasne, w Gdańsku, w 2016!” ktoś
dopisał: „Z pianką!”. Wysłałem do Biura ESK grzecznego, nie całkiem może
szczerego maila tej treści: „Dzień dobry. Widziałem niedawno słowa o wolności
przyklejone w wagonach SKM. Podobały mi się. Pomyślałem, że może warto
byłoby rozpowszechnić inne słowa (hasła), także w autobusach i tramwajach. Przede
wszystkim – o języku, bo to dziś prawdziwy dramat (np. »Nie przeklinaj. Język jest
światem. Nie paskudź go sobie«). Także o komórkach (np. »Dzwoni? Odbiorę –
oddzwonię – gdy wysiądę«). Adresuję swą pocztę – nie wiem, czy dobrze – do Pań
w związku ze słowem »edukacja«, jakie widnieje obok Pań nazwisk”. Otrzymałem
taką odpowiedź: „Witam, dziękujemy za kontakt i opinię. Hasła »Wolność kultury,
kultura wolności« reklamują kandydaturę Gdańska do tytułu Europejskiej Stolicy
Kultury. Więcej informacji o nim na stronie www.gdansk2016.eu. W obecnej chwili
nie prowadzimy projektów, o jakich Pan pisze. Niemniej jednak, gdyby pojawiła się
taka możliwość, skontaktujemy się. Pozdrawiam [podpis urzędniczki]”.
Więcej szczęścia miał Marcin Jackowski z Warszawy, który swoje pismo skierował do dyrektora tamtejszego Zarządu Transportu Miejskiego: „Wnoszę o wprowadzenie w pojazdach transportu miejskiego nadzorowanego przez ZTM zakazu
głośnego odtwarzania muzyki i głośnych rozmów przez telefon, uciążliwych dla
współpasażerów…”. Wskazał też przykłady piktogramów, przy pomocy których
walczy się z akustycznym chuligaństwem w innych krajach. Odpowiadająca na
pismo urzędniczka pouczyła go najpierw, że uczenie kultury to sprawa domu
i rodziców, dodała jednak, że ZTM też zaplanuje kampanię na rzecz kulturalnego
zachowania się w środkach komunikacji miejskiej.
Mówię teraz o inicjatywach czysto okazjonalnych, aktach odruchowych, o drobiazgach, które w niewielkim stopniu mogą przyczynić się do poprawy stanu mentalnego miasta. Zjawiska mają swoje przyczyny, są czegoś symptomami. Zachowania ludzi tworzących miejską codzienność i stanowiących o klimacie miasta też
skądś się biorą. Wyrastają z czegoś, co trzeba wziąć pod uwagę, jeśli chce się
w dłuższym okresie czasu tę codzienność poprawić. Trzeba najpierw uwzględnić
zwyczajne, mające swoje konkretne źródła obawy osób borykających się z życiowymi trudnościami. Wiedzieć, że z czasem obawy te zamienią się w coś groźniejszego, w lęki nie związane z niczym uchwytnym. W trwałe poczucie pozostawania
R. Florida rozróżniał miasta rozwijające się i miasta zastygłe w stagnacji. Te pierwsze swoją
dynamikę zawdzięczają trzem czynnikom (3T): talentom wykształconych mieszkańców, tolerancji
wobec inności światopoglądowej oraz technologii (infrastruktura).
44
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z tyłu, w dole, nie uczestniczenia w dobrodziejstwach kulturalnych i ekonomicznych. W doznanie bezsilności, która zamienia się w agresję, najczęściej słowną
(podniesiony ton, wulgaryzmy), wyrażoną w formie przejętej z wszechobecnego
chłamu telewizyjnego. „Lepsi” i „gorsi” nie pozostają przecież zamknięci w swoich
światach Spotykają się ze sobą na ulicach, w kinach, na stadionach czy w autobusach. Wtedy też dają o sobie znać mierne efekty zabiegów teatralnych, objawowych, lukrujących rzeczywistość. Jeśli nawet stłumi się agresję w jednym miejscu,
wybuchnie w drugim. Można cenzurować napisy wywieszane przez kiboli, ale tego
co czują i krzyczą już nie. Tworzenie miasta rozumianego antropologicznie powinno
zaczynać się gdzieś tam, w obszarach, codziennych społecznych problemów, o których mówi Dragan Klaic. Nie oznacza to jednak, że okazjonalne drobiazgi są
pozbawione znaczenia.
Namówiłem do takiego drobiazgu grupkę swoich studentów. Podzielili się na
cztery sekcje, nadali im śmieszne kryptonimy i o oznaczonej porze (Godzina K)
poprzylepiali w gdańskich autobusach, tramwajach i wagonach SKM piktogramy
zaprojektowane przez zaprzyjaźnioną graficzkę. W języku zrozumiałym dla głównych adresatów mówiły o przeklinaniu i rozmawianiu przez telefon komórkowy. Te
dwa zjawiska uznaliśmy za wyjątkowo dokuczliwe i coraz bardziej upowszechniające się. Mówiąc o przeklinaniu nie mieliśmy na myśli przekleństw w ścisłym
sensie, czyli klątw, słów w pewien sposób „świętych”, wyrażających emocje ostateczne – rozpacz, cierpienie, niemoc itp. (Takie właśnie emocje wykrzyczane przez
pilotów TU-144 pod Smoleńskiem zostały zapisane w czarnych skrzynkach jako
ostatnie ich słowa). Chodziło nam raczej o te same słowa wypowiadane bez zbliżonego choćby uzasadnienia, używane zamiast przecinków, czyli o wulgaryzmy, które
stają się tworzywem równie wulgarnej rzeczywistości. Z kolei posługiwanie się
telefonami komórkowymi stanowi formę gwałtu akustycznego wobec współpasażerów, zmuszonych do wysłuchiwania długich, często intymnych historii artykułowanych podniesionym tonem. Faith Popcorn (Faith Plotkin) – amerykańska
performerka i badaczka kultury codzienności – posłużyła się określeniem „cocooning” (zamykanie się w kokonie), mówiącym o sposobie chronienia się przed
agresywną rzeczywistością. Jedną z form takiego chronienia się jest cocooning
wędrowny – przemieszczanie się w sposób izolowany od świata akustycznego, co
gwarantują słuchawki założone na uszy. Chcieliśmy uwolnić podróżnych od smutnej
konieczności zagłuszania rzeczywistości.
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Rys. 7, 8, 9. Piktogramy graficzne – naklejki.

Podczas kilkugodzinnej akcji przylepiono około tysiąca dwustu takich plakietek. Nasza akcja wzbudziła dość szeroki rezonans w mediach – bardzo emocjonalnie
była komentowana na forach takich portali, jak Demotywatory, Moje Miasto czy
Trójmiasto. Mówiono o niej w czwartym programie Polskiego Radia.
Poza wszystkim – była to okazja do wysłuchania wielu interesujących
komentarzy ze strony pasażerów, w większości bardzo pozytywnych 45. Może coś
Oto fragmenty raportów dziewcząt kierujących poszczególnymi sekcjami: „Łatwo nie było,
ponieważ dość spora część eskaemek ma monitoring. Naklejaliśmy w nich bardzo mało wlepek
i od razu przesiadaliśmy się do innych. […] Kiedy opanowaliśmy już taktykę, było znacznie
łatwiej, choć dreszczyk emocji ciągle nam towarzyszył. Reakcja ludzi była różna, od serdecznych
uśmiechów do zniesmaczenia. Wszyscy jednak byli zainteresowani wlepkami i czytali na głos ich
treść. Na szczęście nikt mandatu nie dostał, mam nadzieję, że nas nie wywęszą” (Anita, `Piątka
Mała Ale Śmiała`). „Obkleiliśmy ile się dało w tym czasie. […] Ogólnie całą akcję oceniam na 7
w skali od 1 do 10. Aż siedem, bo udało się nam zrobić dość dużo, a ludzie są zadowoleni z akcji, i
zarazem tylko siedem, bo myślałam, że uda się zrobić więcej. Zostało nam trochę wlepek i postanowiliśmy, że podzielimy się nimi i porozklejamy przy okazji. Poza tym, bardzo ciekawie mi się
obserwowało przeróżne reakcje ludzi na to co robiłam. Dobre doświadczenie” (Monika, `Biedronki`). „Misja zakończona sukcesem. Na 9, bo ekipa nie była jednak siedmioosobowa tylko cztero ale ważna jakość, nie ilość! Dwie godziny, muszę przyznać, w pocie czoła. Poza tym u mnie same
pozytywne reakcje otoczenia” (Iwona, `Aniela Petronela`). „Grupa została podzielona na dwie
mniejsze. Każda z nich miała zająć się rozklejaniem ulotek w trochę inny sposób. Dwóch agentów
otrzymało polecenie szybkiego wbiegania do zatrzymującego się autobusu, naklejeniu ulotki
i opuszczeniu go przed zamknięciem się drzwi. Agent trzeci w tym samym czasie miał za zadanie
naklejenie ulotki na zewnętrznej części autobusu w miejscu widocznym dla przechodniów i osób
wsiadających. […] Po telefonie od jednej z osób (kierowca zatrzymał autobus i zaczął coś krzyczeć do przestraszonego i uciekającego agenta), zmieniłam taktykę. Podchodziłam do kierowców
i wyjaśniając pokrótce cel naszej akcji wręczałam mu pamiątkową ulotkę, po czym prosiłam
o zamknięcie na chwilę oczu. Najpiękniejsze jest to, że ponad połowa się godziła, a ci, którzy nie
wyrazili zgody na przyklejenie ulotki, wypowiadali się o akcji bardzo pozytywnie obiecując, że
poruszą ten temat na swoich zebraniach. Cudowne były reakcje zarówno kierowców autobusów,
jak i osób obserwujących całą akcję - ludzie podchodzili pytając w jakim celu TO rozwieszamy,
a po otrzymaniu odpowiedzi wyrażali swoje poparcie, i nie były to tylko słowa. Bo ja naprawdę
45
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podobnego zechcą zrobić sami przewoźnicy? Chyba powinni zadbać o prawo
pasażerów do wolności od brutalnej, gwałcącej uszy i wrażliwość estetyczną,
przestrzeni akustycznej – od ordynarnego języka i od głośnych rozmów telefonicznych (bardzo często jedno łączy się z drugim).
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Streszczenie
Miasto bywa przedmiotem ocen wykluczających się wzajemnie, negatywnych
i pozytywnych. Coraz częściej widziane jest w perspektywie antropologicznej – jako
przestrzeń, której jakość wyznaczają zamieszkujący ją ludzie. Mieszkańcy miasta
nie zawsze chcą być podmiotami miejskiej rzeczywistości. Do zmiany tych postaw
zmierzają oddolne inicjatywy i programu aktywizacji obywatelskiej.
Summary
The city sometimes happens to be the subject of mutually exclusive assessments:
positive and negative. More and more often the city is seen in the anthropologic
perspective – as a space, which quality is determined by people living there.
Inhabitants do not always want to be the subject of urban reality. In order to change
such attitudes various citizens’ initiatives and activation programmes are
undertaken.
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CZĘŚĆ I
PART I
PRZESTRZEŃ, EKOLOGIA, SAMORZĄD GMINNY
SPACE, ECOLOGY, MUNICIPAL GOVERNMENT

Tomasz Bojar-Fijałkowski

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI JAKO EKOLOGICZNY
INSTRUMENT ESTETYKI W GMINIE – UWAGI PRAWNE
Słowa kluczowe: system gospodarki odpadami, zadania gminy, segregacja
odpadów, ekologia.

COMMUNAL WASTE MANAGEMENT AS AN ECOLOGICAL INSTRUMENT
OF LOCAL AESTHETICS – LEGAL REMARKS
Keywords: waste management system, community’s duties, segregation of waste,
ecology.
Wstęp
Niniejsza praca ma na celu zebranie podstawowych informacji dotyczących
nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie, jaki ma zafunkcjonować najpóźniej 1 lipca 2013 roku. Zagadnienie to, obecne dość powszechne
w dyskusjach publicznych oraz bliskie każdemu z nas, zostało scharakteryzowane
przy uwzględnieniu celu jaki przyświecał zmianie regulacji prawnej. Celem tym jest
polepszenie stanu środowiska i estetyki naszego otoczenia.
Pierwsze z tych pojęć jest dość szerokie a jednostka dość rzadko odbiera stan
środowiska w swoim najbliższym otoczeniu jako efekt własnych poczynań, częściej
przypisując zmiany w środowisku procesom globalnym, czy naturalnym. Drugie zaś
jest bezpośrednim efektem naszych działań i zaniechań. Bez wątpienia sami kształtujmy nasze otoczenie poprzez urbanistykę, architekturę tak budowli jak i przestrzeni publicznych. Tu także ważną rolę odgrywa gospodarka odpadami, która może
istotnie zachwiać naszą oceną nawet najpiękniejszego otoczenia 1.

1
Jako przykład przytoczyć można wielomiesięczny strajk służb komunalnych w Neapolu,
skutkiem którego były tony gnijących odpadów na ulicach tego miasta.
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Z uwagi na znaczenie kwestii odpadów dla oblicza naszych miast i wsi oraz
z uwagi na aktualnie zachodzące zmiany prawne, skutkujące reorganizacją systemu
zarządzania nimi, warto zagadnieniu temu poświęcić uwagę. Trzonem artykułu jest
analiza zmienionych obowiązków i odpowiedzialności samorządów gminnych
w tym zakresie. Nowelizacja ta przedstawia równocześnie, niespotykany od początku zmian ustrojowych w Polsce, proces monopolizacji wolnego dotąd rynku usług.
Praca jest, głównie, krytyczną analizą aktów prawnych. Wykorzystano także
krajową i zagraniczną literaturę przedmiotu prawa ochrony środowiska, prawa administracyjnego, ekonomii oraz nauk społecznych. Stan prawny aktualny na
31.01.2013.
1.

Odpady a estetyka w gminie

Celem licznych regulacji prawnych jest, szeroko pojęta, poprawa jakości 2.
Dotyczy to zarówno towarów jak i usług 3. Temu przecież służy cały, prawie umocowany i oprzyrządowany system, którego trzonem są liczne inspekcje i służby 4,
będące organami administracji publicznej a kontrolujące i monitorujące odpowiednie poziomy np. składników produktów czy ich ilości, etc. Jest to także przedmiotem uregulowań prawnych dobrowolnie umożliwiających i zachęcających przedsiębiorców i osoby fizyczne do określonych zachowań 5. Rzadko kiedy jednak prawnie
wyrażana troska o jakość jest zbieżna z troską o estetykę, rozumianą jako nauka
i troska o piękno 6.
W przypadku odpadów, rozumianych jako każda substancja lub przedmiot,
których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia jest obowiązany 7, jest jednak odmiennie. Istota odpadów i ich wpływu na nasze otoczenie
jest odbierana przez człowieka zarówno zmysłem wzroku, jak i węchu. Stąd nie
sposób wyobrazić sobie życia w estetycznej przestrzeni bez sprawnego systemu
zagospodarowywania odpadów. Jest to też jeden z warunków dostępu do tzw.

Rozumianej na wiele sposobów. Więcej: J. L. W. Beckford, Quality. A critical introduction,
Routledge, New York 2010.
3
Więcej np.: T. Bojar-Fijałkowski, Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia w służbie
jakości i ekologii, w: Jakość, bezpieczeństwo, ekologia w sektorze rolno-spożywczym. Kierunki
rozwoju, M. Wiśniewska, E. Malinowska (red.), FRUG, Sopot 2008, s. 165-170.
4
Np. Inspekcja handlowa, inspekcja jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, inspekcja
farmaceutyczna, inspekcja ochrony środowiska, inspekcja transportu drogowego.
5
Np. systemy jakości ISO czy ekozarządzania i audytu EMAS. Więcej: T. Bojar-Fijałkowski,
Prawne uwarunkowania efektywności systemu EMAS w Polsce, w: Jakość i bezpieczeństwo
produktu oraz ochrona środowiska w sektorze rolno-spożywczym, M. Wiśniewska, E. Malinowska, M. Szymańska-Brałkowska (red.), WZ UG, Sopot 2010, s. 261-273.
6
Więcej: M. Gołaszewska, Zarys estetyki, PWN, Warszawa 1986.
7
Według art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, (Dz. U. z 2012 r. poz. 21
z późn. zm.).
2
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środowiska należytej jakości 8, często wskazywanego jako jeden z elementów
nowoczesnego katalogu praw człowieka 9.
Regulacja ustawowa wprowadza 16 różnych kategorii opadów 10, ale
szczególnie ważne dla naszej estetyki są odpady komunalne, czyli odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpady niebezpieczne pochodzące od innych
wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do
odpadów powstających w gospodarstwach domowych 11.
Stąd rolą każdego wytwórcy odpadów jest możliwe ograniczenie działań mogących powodować lub powodujących powstawanie odpadów. Ustawodawca postuluje także zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich
negatywne oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po
zakończeniu ich użytkowania oraz zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk 12, jeżeli nie udało się zapobiec powstawaniu odpadów. Jak również zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi.
Podmiotami szczególnych obowiązków w zakresie gospodarki odpadami są
posiadacz odpadów oraz wytwórca odpadów. Posiadaczem odpadów jest każdy kto
faktycznie włada odpadami, tzn. wytwórca odpadów oraz inna osoba fizyczna,
osoba prawna lub jednostka organizacyjna. Wytwórcą odpadów jest każdy, kogo
działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów oraz każdy kto
przetwarza wstępnie, miesza lub zmienia charakter i skład odpadów 13.
Do zdań własnych gminy, czyli podstawowej jednostki samorządu terytorialnego a zarazem wspólnoty terytorialnej 14, należy zaspakajanie zbiorowych potrzeb
wspólnoty. Zadania te, wykonywane przez gminę na rzecz mieszkańców, można
ogólnie podzielić na trzy grupy 15:

K. Klenowska, Zrównoważony rozwój a prawo do korzystania ze środowiska należytej jakości,
w: Gospodarcze prawo środowiska, J. Ciechanowicz-McLean, T. Bojar-Fijałkowski (red.), UG,
Gdańsk 2009, s. 112-120.
9
Zobacz: J. Hołda, Z. Hołda, D. Ostrowska, J. A. Rybczyńska, Prawa człowieka. Zarys wykładu,
Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
10
W tym m.in. poprzemysłowe, opakowaniowe, górnicze, niebezpieczne.
11
Art. 3 pkt 7 ustawy o odpadach.
12
Innymi słowy recykling.
13
J. Ciechanowicz – McLean, Prawo i polityka ochrony środowiska, Wolters Kluwer, Warszawa
2009 , s. 127.
14
Art. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, (Dz. U. Nr 217, poz. 1281
z późn. zm.).
15
M. Kosek-Wojnar, K. Surówka, Podstawy finansów samorządu terytorialnego, PWN,
Warszawa 2007, s. 164.
8
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w dziedzinie socjalno-kulturalnej, która wiąże się z opieką społeczną, kulturą
i sztuką oraz szkolnictwem szczebla podstawowego i gimnazjalnego, czy
związane z kulturą fizyczną i turystyką 16,
w dziedzinie komunalnej, która wiąże się z zaopatrzeniem w wodę, transportem zbiorowym, utrzymaniem zieleni, cmentarzy komunalnych, dróg gminnych
oraz czystością i gospodarką ściekową,
w dziedzinie administracji publicznej, która wiąże się z podatkami i opłatami
lokalnymi, ewidencją ludności, planami zagospodarowana przestrzennego,
utrzymaniem ładu i porządku, w tym w zakresie gospodarki odpadami.

Te z powyższych, które dotyczą tak zwanej gospodarki komunalnej 17, gmina
wykonuje przy pomocy samorządowych zakładów budżetowych lub spółek prawa
handlowego 18.
Zagospodarowanie odpadów komunalnych w Polsce polega w głównej mierze
na ich składowaniu (78% masy odebranych odpadów w 2009 roku), natomiast nadal
w niewielkim stopniu wykorzystywane są nowoczesne metody zagospodarowania
odpadów takie jak recykling, termiczne przekształcanie czy unieszkodliwianie
biologiczne. Polska należy do krajów, w których w niewielkim stopniu korzysta się
z nowoczesnych metod zagospodarowywania odpadów. W 2009 roku aż 78,2%
(7,9 mln ton) masy zebranych w naszym kraju odpadów komunalnych została
zdeponowana na składowiskach. Recyklingowi poddane zostało 14,1% (1,4 mln
ton), unieszkodliwianiu biologicznemu 6,7% (673 tys. ton), a termicznemu
przekształcaniu tj. spalaniu z odzyskiem energii zaledwie 1,0% (101 tys. ton)
strumienia masy zebranych odpadów komunalnych. Dla porównania, wśród pięciu
największych krajów UE składowanych jest między 0,4% (Niemcy) a 52,0%
(Hiszpania), natomiast termicznemu przetwarzaniu poddawane jest od 8,8%
(Hiszpania) do ponad 33,6% (Francja i Niemcy) odebranych odpadów komunalnych 19. Powyższe ukazuje zacofanie polskiego systemu gospodarki odpadami na
tle rozwiązań europejskich. Uwidacznia to także niebezpieczeństwo negatywnego
wpływu odpadów na jakość naszego otoczenia. Przy czym nie można zapominać o
fundamentalnej roli prawa zagospodarowania przestrzennego i prawa budowlanego 20 w kształtowaniu estetyki naszych gmin.

Więcej: T. Bojar-Fijałkowski, G. Cern, Rola organów jednostek samorządu terytorialnego
w rozwoju turystyki w Polsce. Studium porównowczo-prawne, w: Uwarunkowania rozwoju
turystyki w regionie, M. Boruszczak (red.), WSTiH, Gdańsk 2011, s. 271-289.
17
W rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej, (Dz. U. Nr 45,
poz. 236 z późn. zm.).
18
Więcej: T. Bojar-Fijałkowski, Realizacja zadań własnych gminy przez spółkę kapitałową na
przykładzie Abruko Sp. z o.o. we Władysławowie, w: Zarządzanie w samorządzie terytorialnym,
A. Kołomycew, B. Kotarba, UR, Rzeszów 2012, s. 429-443.
19
Gospodarka odpadami w Polsce Wyzwania w świetle wymogów unijnych i zmian legislacyjnych,
Opinie Społeczne i Perspektywy, Warszawa 2011, s. 35.
20
Więcej: W. Szwajdler, T. Bąkowski, Proces inwestycyjno-budowlany. Zagadnienia administracyjno-prawne, TNOiK, Toruń 2004.
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2.

Zadania gminy w gospodarce odpadami komunalnymi do 1 lipca 2013
roku i po tej dacie

Choć utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do zadań własnych
gminy rola ta, rzadko kiedy wykracza, przynajmniej do 1 lipca 2013 roku, poza
skromną funkcję regulująca. Gminy prowadza ewidencję w zakresie umów
zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy, choć stronami samych umów są właściciele
nieruchomości i przedsiębiorcy świadczący usługi odbioru i wywozu śmieci. Od
strony ekonomicznej całość opiera się na wolnorynkowych mechanizmach
funkcjonujących na wysoce konkurencyjnym i otwartym rynku.
Jedynym ograniczeniem pełnej konkurencji na rynku odpadów jest fakt, że
gmina ma obowiązek wydawania zezwoleń na działalność w zakresie odbioru
i wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz kontrolowania
jej. Rada gminy określa wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o takie zezwolenie. Te wymagania muszą współgrać z zasadami gminnego
planu gospodarki odpadami. W praktyce zezwolenie takie wydawane jest każdemu
ubiegającemu o nie przedsiębiorcy.
Jednym z podstawowych instrumentów prawnych regulujących utrzymanie
czystości i porządku w gminie jest regulamin, będący aktem prawa miejscowego.
W nim to rada gminy określa warunki m.in. odbioru odpadów niebezpiecznych,
odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz odpadów z remontów. Świadczący
na rynku usługi przedsiębiorcy zobligowani są do jego respektowania.
Istotną rzeczą, która należy do obowiązku gminy jest odbieranie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na ta usługę
z podmiotami rynkowymi. Teoretycznie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta
wydaje w takim przypadku, z urzędu decyzje, w której ustala obowiązek uiszczania
opłat za odbieranie odpadów komunalnych oraz wysokość opłat wyliczonych
z zastosowaniem stawek wraz z terminami odbioru i płatności. Praktyka udowadnia
jednak, że kontrola w tym zakresie jest mocno ograniczona możliwościami operacyjnymi straży gminnych, stąd rzadkością i chyba przypadkiem jest sytuacja, kiedy
organ wykonawczy gminy w drodze decyzji reguluje kwestię odbioru i wywozu
odpadów z nieruchomości.
Na gruncie dotychczas funkcjonujących przepisów obowiązujących rola gminy
w systemie zarządzania odpadami była dość ograniczona. Dopiero nowelizacja 21
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 22, przekazała tym podstawowym jednostkom samorządu terytorialnego znaczące uprawnienia. Ich realizacja
w zakresie uchwał tworzących nowy system gospodarki odpadami, zgodnie z norUstawa z dnia 16 września 2011 roku o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, (Dz. U. Nr 230, poz. 1373 z późn. zm.).
22
Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, (Dz. U.
Nr 391, poz. 951 z późn. zm.).
21
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mą, powinna nastąpić do końca roku 2012, a wprowadzenie w życie ma nastąpić do
dnia 1 lipca 2013 roku.
Najistotniejszą zmianą jaka zafunkcjonuje w polskich gminach od 1 lipca 2013
roku jest fakt, że właściciele nieruchomości nie będą, jak dotychczas, zawierać
umów o odbiór i wywóz odpadów bezpośrednio z przedsiębiorcami. Zamiast wolnego i konkurencyjnego rynku ustawodawca wprowadza monopol 23 gminy, która sama
zorganizuje odbiór i wywóz odpadów od swoich mieszkańców. Mieszkańcy nie
będą więc już ani wybierać przedsiębiorcy świadczącego usługi ani popisywać z nim
umów. Będą natomiast uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami na rzecz
gminy.
Warta uwagi jest, nowelizowana już w roku 2013, metoda obliczania tej tzw.
opłaty śmieciowej. Ustawodawca przewiduje opłatę ryczałtową od gospodarstwa
domowego, opłatę zależną od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość,
opłatę zależną od wielkości nieruchomości lub, co jest szczególnie korzystne dla
miejscowości o sezonowych zwyżkach populacji, opłatę proporcjonalną do zużycia
wody w danej nieruchomości. Nowelizacja umożliwia, postulowaną przez środowisko samorządowe, możliwość łączenia metod i wykorzystania różnych na
wybranych obszarach tej samej gminy.
Zgodnie z nowelizacją ustawy jedyną dopuszczalną formą powierzenia odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przez gminę jest wybór
podmiotu odbierającego w drodze przetargu, do którego stosuje się przepisy ustawy
„Prawo zamówień publicznych” 24. Sporo wątpliwości, głównie po stronie samorządów, rodzi brak możliwości realizacji tych zdań przez własną jednostkę organizacyjną w postaci samorządowego zakładu budżetowego, czy spółki z udziałem
gminy 25.
Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
obciąża właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z mocy
samej ustawy. Natomiast na nieruchomościach niezamieszkałych, lecz produkujących odpady komunalne, jak obiekty turystyczne, nastąpi to dopiero na mocy
uchwały rady gminy. Z tego prawa skorzysta wiele miejscowości turystycznych.
Generalnie sfera odbioru i wywozu odpadów komunalnych przejdzie z płaszczyzny
prawa prywatnego, głównie cywilnego charakteryzującego się swobodą zawierania
umów, w przestrzeń prawa administracyjnego, które jest prawem publicznym. Stąd
pojawi się wobec realizacji tych obowiązków, wobec właścicieli nieruchomości,
możliwość przymusu, w tym egzekucji 26, a całość naliczania opłat obywać się

Więcej: N. G. Mankiw, M. P. Taylor, Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2009, s 398-438.
Ustawa z 29 listopada 2007 roku Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. Nr 223, poz. 1655
z późn. zm.).
25
T. Bojar-Fijałkowski, Op. Cit., s. 437.
26
Uregulowane ustawą z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, (Dz. U. Nr 24, poz. 151 z późn. zm.).
23
24
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będzie w drodze decyzji administracyjnej z wszelkimi tego konsekwencjami
proceduralnymi 27.
Zadaniem gminy staje się także zapewnianie budowa, utrzymanie i eksploatacja
własnych lub wspólnych z innymi gminami lub przedsiębiorcami instalacji
i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych albo zapewnienie
warunków do budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez przedsiębiorców. Ponadto gminy
mają inicjować i ułatwiać tworzenia punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wskazywać lokalizację, w których mogą być prowadzone akcje odbierania zużytego sprzętu od mieszkańców gminy, oraz podejmować działań informacyjnych i edukacyjnych w tym zakresie. Częściowo gminy
zaangażowały się w tworzenie tego rodzaju punktów, wychodząc naprzeciw
potrzebom mieszkańców. Wciąż stosunkowo rzadkie są działania edukacyjne,
wypływające bardziej z inicjatywy podmiotów zajmujących się zbiórka czy odzyskiem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, niż z własnej inicjatywy
gmin 28.
3.

Zakończenie

Rosnąca liczba przypadków dzikiego składowania odpadów jest nadal
poważnym problemem gospodarki odpadami w Polsce. Proceder ten jest powodem
szkód powstających w środowisku naturalnym i wpływa niekorzystnie na estetykę
naszego otoczenia. Na koniec 2010 roku w Polsce istniało 3875 dzikich wysypisk
i było ich o 11% mniej niż w roku poprzednim29.
Tymczasem nową, podstawową regulacją UE w sferze gospodarki odpadami
stała się Dyrektywa 2008/98/WE 30, która porządkuje terminologię w zakresie
definicji odpadów i poszczególnych procesów przetwarzania oraz unieszkodliwiania. W odróżnieniu od poprzedniej dyrektywy odpadowej, ustala ona konkretne cele
w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych. I tak do 2015 roku kraje
członkowskie powinny ustanowić systemy selektywnej zbiórki przynajmniej dla
papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Do 2020 roku dwie formy postępowania z odpadami, czyli przygotowanie do ponownego użycia oraz recykling
odpadów komunalnych, z papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, powinny
stanowić co najmniej 50% masy wytworzonych odpadów. Także do 2020 roku
ponowne użycie oraz recykling, a także inny odzysk materiałowy, w tym
wypełnianie wyrobisk z wykorzystaniem materiałów odpadowych zamiast innych, w
Więcej: M. Wierzbowski (red.), Postępowanie administracyjne – ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, C.H. Beck, Warszawa 2010.
28
Z. Bukowski, Wybrane problemy związane z realizacją zadań gmin w zakresie gospodarki
odpadami komunalnymi, w: Wybrane problemy prawa ochrony środowiska, B. Rakoczy,
M. Pchałek (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 267.
29
W. Radecki, Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Komentarz, Wolters Kluwer,
Warszawa 2012, s. 22.
30
Dyrektywa 2008/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 roku
w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy, (Dz.Urz. L 312 z 22.11.2008, str. 3–30).
27
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odniesieniu do innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych powinien zostać
zwiększone do co najmniej 70% masy wytworzonych odpadów.
Powyższe przekłada się bezpośrednio na zadania Polski, które ta przekazuje
na barki gmin. Tym samym mają one zapewnić ograniczenie masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:
− do dnia 31 grudnia 2010 r. – do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
− do dnia 31 grudnia 2013 roku – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
− do dnia 31 grudnia 2020 roku – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do
masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku.
Jak widać z powyższych limitów szlachetne cele związane z polepszeniem jakości środowiska w Unii Europejskiej na gruncie polskim przybierają
formę restrykcyjnych obowiązków. Nie pierwszy już raz ustawodawca obarcza jednostki samorządu terytorialnego oraz obywateli. Równolegle prowadzony jest swoisty proces prywatyzacji ochrony środowiska, polegający na
systematycznym przerzucaniu kosztów tejże na obywateli i przedsiębiorców.
Jedyną szansą na, w miarę bezproblemowe wejście w nowy system, jest
edukacja zmierzająca do zmiany przyzwyczajeń mieszkańców. W przeciwnym wypadku za obowiązki państwa w zakresie podnoszenia standardów
ochrony środowiska zapłacimy wszyscy.
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Streszczenie
Pierwszej część pracy definiuje i charakteryzuje odpady jako czynnik wpływający
negatywnie na estetykę naszych gmin. Ponadto wskazuje na ogólną kompetencję
samorządu gminnego do zajmowanie się porządkiem i czystością. Zaprezentowane
dane o poziomie recyklingu przedstawiają różnice w zachowaniu Polaków i innych
Europejczyków w tym zakresie.
Druga część pracy to analiza obowiązków gminy w zakresie odbioru i wywozu
odpadów na gruncie rozwiązań prawnych obowiązujących dotychczas oraz zmian
jakie zajdą w tym zakresie najpóźniej 1 lipca 2013 roku.
Zakończenie podsumowuje zarówno wady jak i zalety nowego rozwiązania
prawnego podkreślając cel regulacji. Uwagą natury ogólnej jest fakt, że państwo
zobligowane do osiągnięcia określonych poziomów recyklingu przenosi realizację
tegoż na samorządy. Jest to kolejny przykład specyficznej prywatyzacji ochrony
środowiska.
Summary
First part of the paper defines and characterise waste as an element with negative
influence on aesthetics of our communities. It also points on general competence of
local community to deal with order and tidiness. Presented date on recycling present
differences in behaviour of Poles and other Europeans regarding this matter.
Second part of the paper analyses duties of the community in terms of waste
collection and disposal according to previous law as well as the one valid no later
than on July 1st of 2013.
Conclusions sum up advantages and disadvantages of new legal regulations in
regards to its aim. The general remark deal with the country, which is obliged to
achieve certain level of recycling and transmit implementation of this duty on local
communities. This is another example of specific privatisation of environmental
protection.
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Jacek Sołtysiak

ROWER W MIEŚCIE GDAŃSKU
Słowa kluczowe: komunikacja rowerowa, ścieżki rowerowe, rekreacja, środek
transportu,

BICYCLE IN THE TOWN, BICYCLE IN GDANSK
Keywords: cycling, bicycle path, recreation, mean of transport,
Wstęp
Gdańsk otrzymał spore (około 1 mln. USD) dofinansowanie na rozwój komunikacji rowerowej. Przez pewien czas działało ciało doradcze Prezydenta Gdańska
o dosyć skomplikowanej nazwie Zespół Konsultacyjno-Doradczo-Inicjujący
ds. rozwoju komunikacji rowerowej przy Urzędzie Miejskim w Gdańsku. Wcześniej
w 1999 r. na budowę ścieżek rowerowych przeznaczono w budżecie miasta około
1 miliona zł, co pozwalało na wybudowanie około 7 km wydzielonej drogi rowerowej. Obecnie możemy spotkać rowerzystów nawet w śnieżne dni zimy 2012/2013.
Wszystko to skłania do refleksji jak wygląda i jakie ma znaczenie komunikacja
rowerowa w Gdańsku. Jaka jest przyszłość roweru w mieście Gdańsku?
1.

Rower służy dojazdom do pracy

Jest raczej oczywiste, że dojazdy do szkół (nawet podstawowych) należy również traktować w tych kategoriach. Nawet poruszanie się rowerem po miasteczkach
(kampusach) uniwersyteckich można uznać za dojeżdżanie do miejsca pracy. Rower
stanowi doskonały środek komunikacji miejskiej w Holandii, Belgii, czy Niemczech, ale również w górzystej Szwajcarii. 1 Według wielu badań przeprowadzanych
w różnych krajach (głównie Europy Zachodniej, ale również w USA i Izraelu) jest
on doskonałym środkiem transportowym na odległości do około 12 km. Warto
w tym momencie podkreślić, że mówimy o zbliżonych do polskich warunkach
klimatycznych i kulturowych. 2
Czy rower w Gdańsku stał się już tak popularnym środkiem transportu, że
należy uznać go za równoprawny rodzaj komunikacji miejskiej z samochodem,
tramwajem, autobusem i SKM 3 ? Jest to dla mnie pytanie dosyć retoryczne.
Autor miał przyjemność korzystać z roweru jako podstawowego środka komunikacji (rekreacja
i dojazdy do pracy) w Zurichu. Wcześniej rowerem poruszał się po Apeldoorn (Holandia)
i okolicach, oraz przeżył szalone jazdy po Berlinie jadąc „po śladzie” zasiedziałego Berlińczyka.
2
W małych miastach, gdzie nie opłaca się organizować komunikacji zbiorowej rower jest
oczywistą alternatywą dla samochodu. Oczywiście Trójmiasto to niemal aglomeracja. Ale Pruszcz
Gdański, Reda czy Rumia?
3
SKM – Szybka Kolej Miejska, główny środek komunikacji miejskiej w linearnej strukturze
urbanistycznej Trójmiasta. Obecnie sieć SKM będzie rozbudowywana o Miejską Kolej Metropolitalną łączącą Gdańsk z Lotniskiem im. Lecha Wałęsy. Planowane jest również wznowienie
stałego połączenia z Nowym Portem, głównie z powodu Stadionu PGE ARENA Gdańsk.
1

41

Niemniej chociaż wybudowano wiele kilometrów ścieżek rowerowych, oraz Urząd
Miejski zakupił rowery do testowania (z myślą o idei roweru miejskiego) to
w świadomości Gdańszczan rowerzyści są nadal raczej ciekawostką niż współużytkownikami przestrzeni miejskiej. Samo miasto robi wiele by upowszechnić
świadomość tego koniecznego równouprawnienia. Rowerzyści i organizacje ich
skupiające organizują happeningi i przejazdy promujące ten środek transportu.
Nawet Straż Miejska porusza się latem na kilku rowerach! Jednak z rowerem
w Gdańsku dzieje się różnie. Spektakularne przejazdy, wręczanie petycji i inne akcje
różnych zielonych stowarzyszeń (z Gdańską Inicjatywą Rowerową na czele) dają
okazję dziennikarzom do pisania, nam do dyskusji w kameralnym gronie, a miastu
Gdańsk pretekst do powołania Oficera Rowerowego.
Poniżej zamieszczam (wzięty ze strony internetowej miasta) zakres obowiązków i kontakt z Oficerem Rowerowym w Gdańsku. Sama nazwa tej funkcji budzi
we mnie pewien rodzaj dziwnych emocji, niemniej już zakres jego obowiązków oraz
sama osoba obecnie sprawująca tą funkcję jedynie emocje pozytywne. Ponieważ dla
komunikacji rowerowej w Gdańsku jest to funkcja wyjątkowo ważna przytaczam
zakres obowiązków in extenso.
„Oficer Rowerowy”
Zakres obowiązków:
− inicjowanie, konsultowanie, zlecanie i monitorowanie działań mających na celu
rozwój komunikacji rowerowej, w tym działań na rzecz likwidacji prawnych
i architektonicznych barier rozwoju komunikacji rowerowej,
− koordynacja współpracy ze wszystkimi merytorycznymi wydziałami i jednostkami organizacyjnymi miasta w zakresie realizacji „Projektu Komunikacji
Rowerowej w latach 2007 - 2013",
− podejmowanie działań zmierzających do wspólnej z sąsiednimi gminami
realizacji projektu p.n. „Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013",
− kierowanie pracą Zespołu Konsultacyjno-Doradczo-Inicjującego ds. Rozwoju
Komunikacji Rowerowej,
− bieżące współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwoju
komunikacji rowerowej,
− przygotowywanie materiałów dotyczących rozwoju komunikacji rowerowej dla
potrzeb Prezydenta Miasta Gdańska, mediów i strony internetowej Miasta.
Od maja 2009 roku funkcję Oficera Rowerowego pełni Remigiusz Kitliński:
absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego, w Urzędzie Miejskim
w Gdańsku pracuje od 2001 roku, podróżnik rowerowy, autor strony
www.rowerowarodzinka.pl
Kontakt:
Remigiusz Kitliński
e-mail: rowery@gdansk.gda.pl
tel.: 58 526 80 81
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Zastanówmy się jednak, co powoduje, że w Rotterdamie na rowerze i motorowerze dojeżdża do pracy przynajmniej 45% pracowników, a w Gdańsku…
próbujemy policzyć rowerzystów. Jak na razie bezskutecznie.
W moim przekonaniu powodem podstawowym jest brak spójnego systemu
komunikacji rowerowej. Na wielu mapach dróg rowerowych (wydawanych także
przez UM Gdańsk) widać wyraźnie, że trasy planowane mają połączyć i uzupełnić
ścieżki już wykonane. Łatwo też zauważyć, że tworzone są również krótkie
fragmenty dróg rowerowych, które nie mają najmniejszej szansy na połączenie się
między sobą.
2.

System komunikacji rowerowej w mieście

Rower w mieście (przy porównywalnej prędkości z innymi mechanicznymi
środkami transportu, szczególnie w godzinach szczytu) pozwala na osiągnięcie
lepszej przepustowości przekroju ulicy niż samochód. To z pozoru zaskakujące
stwierdzenie staje się zrozumiałe gdy uświadomimy sobie, że samochodem jeżdżą
najczęściej pojedyncze osoby 4, a tramwaje i autobusy muszą zatrzymywać się na
przystankach. Porównanie tramwaju poruszającego się po wydzielonym torowisku
(przy zapełnieniu rzędu nawet 87%) z rowerem, w dalszym ciągu pokazuje
przewagę tego ostatniego w wykorzystaniu przepustowości ulicy. Poza tym rower
pozwala dotrzeć nam do celu bezpośrednio spod naszych drzwi pod klamkę drzwi
docelowych.
W tym momencie pojawia się problem parkowania rowerem i zagadnienia
związane z przechowywaniem tego środka transportu indywidualnego. Te sprawy
omówimy jednak w innym miejscu.
Zagadnienia związane ze spójnością systemu komunikacji rowerowej nie
sprowadzają się jedynie do ciągłości tras rowerowych. Choć przyznaję, że obecnie
w Gdańsku owe odcinkowe realizowanie ścieżek rowerowych budzi mój sprzeciw.
Nie jestem, przyznaję, ortodoksą rowerowym. Do pracy nie jeżdżę rowerem regularnie. Nie używam roweru późną jesienią i wczesną wiosną. Zima wyklucza rower
w moim przypadku. Jednak w sprzyjających warunkach: terenowych, wiekowych,
klimatycznych i kulturowych, używałem roweru z dużą przyjemnością i dobrym
skutkiem zdrowotnym. O rowerze i zdrowiu może jednak napiszę w innym artykule.
Teraz chciałbym zwrócić uwagę na paradoks „odcinka drogi rowerowej”. Najlepszą
ilustracją takiej sytuacji jest drobny, bo długości około 600 m odcinek przed
Outletem Fashion House Gdańsk przy ul. Przywidzkiej. Pięknie wykonany, z zachowaniem odpowiednich parametrów technicznych i naprawdę bardzo dobrą jakością
nawierzchni. Ma tylko jedną wadę. Nie jeżdżą nim rowerzyści. Bo nie mogą. Dojazd
do tego odcinka jest praktycznie dla rowerzysty niemożliwy. Podziwiam śmiałków
jeżdżących na rowerze ul. Jabłoniową, a tych którzy próbują jechać poboczem
Trójmiejskiej obwodnicy uważam za potencjalnych samobójców.
4
Dane na ten temat można znaleźć w artykułach publikowanych m.in. w czasopismach Wprost
i Polityka w 2012 r. Wystarczy jednak chwilę popatrzeć z chodnika na mijające nas samochody.
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W przypadku ścieżek rowerowych spójny system powinien oznaczać oparcie
prowadzenia dróg komunikacji rowerowej o punkty węzłowe. Punkty do których
będą najprawdopodobniej dążyli cykliści i z których ilość odjeżdżających rowerzystów będzie znaczna. Za takie uznałbym na pewno duże zakłady pracy (wliczając
w to szkoły ponadpodstawowe, a szczególnie wyższe uczelnie). Również duże centra handlowe powinny zostać wpisane na tą listę. Szczególnie ważne i ciekawe
obiekty turystyczne także. Na pewno te których oglądanie wymaga pokonanie
pewnych odległości i jeżeli znajdują się poza miastem.
Ponieważ nasze rozważania prowadzimy dla Gdańska jako przykłady
powyższych tez posłużą lokalne obiekty:
−

kiedyś opracowywana była (w ramach dyplomu na Wydz. Architektury i Urbanistyki Politechniki Gdańskiej) trasa rowerowa łącząca osiedla mieszkaniowe
Oruni ze Stocznią Gdańską. Miała biec głównie wałem kanału Raduni, a do
tego kręgosłupa miały dochodzić lokalne ścieżki rowerowe z istniejących
i planowanych osiedli mieszkaniowych. Obecnie wytyczona jest tam trasa
„Rezydencje Gdańszczan”. Niestety nie funkcjonuje z powodu wielu ułomności technicznych. Niemniej jest w fazie budowy na wielu swoich fragmentach
(m.in. wzdłuż ul. 3 Maja, ponad torami kolei).

−

szkoły ponadpodstawowe to okres kiedy jazda na rowerze nie sprawia żadnego
problemu, a rower daje poczucie wolności. Jest przecież indywidualnym środkiem komunikacji. Poza tym różne wersje roweru dają duże możliwości jego
indywidualnego używania. Mam tu na myśli rowery typowo miejskie (często
z koszykami zamontowanymi na stałe), crossowe, składane, rowery do jazdy
poziomej, ale także rowery wieloosobowe (popularne tandemy, czy brzmiące
ciekawie kwarduplety 5). Dla uczniów tych szkół możliwość nadania indywidualnego charakteru przedmiotom przez nich używanym jest szczególnie
ważna. 6 Wiele szkół w Gdańsku zdecydowało się wykonać parkingi dla
rowerów, lub udostępnić część szatni na bezpieczne przechowywanie tych
czasami dosyć drogich przedmiotów. Doskonale funkcjonuje kręgosłup trasy
rowerowej prowadzący ulicami Chłopską, Aleja Rzeczypospolitej i Aleją
Legionów łączący osiedla mieszkaniowe z kilkoma szkołami.

−

zarówno zwiedzanie Westerplatte, Twierdzy Wisłoujście, czy Terenów Ptasiego Raju (okolice Wyspy Sobieszewskiej) jest o wiele przyjemniejsze z rowerowego siodełka. Na terenie Ptasiego Raju formalnie funkcjonuje jedynie trasa
piesza, ale ponieważ w części jest to także droga gruntowa użytkowanie roweru
jest dopuszczalne. Trasa rowerowa (a właściwie jej fragment – sic!) prowadzi
z Sobieszewa w kierunku na Orlinki. Wytyczono również trasy o pięknie
brzmiących nazwach „Pomniki Historii” (25 km), „Nadmorskie Fortyfikacje”
(18 km) czy wspomniane już „Rezydencje Gdańszczan” (52 km) niemniej

M. Arct, Słownik Wyrazów Obcych, 1947 r. Późniejsze słowniki nie podają już tej nazwy.
Obecnie oferowane są designerskie rowery z tektury, bambusa, rowery elektryczne firmy Brabus,
czy Porche.
5
6
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funkcjonują one głównie na materiałach promocyjnych UM Gdańsk i o dziwo
jeżdżą nimi zorganizowane rowerowe grupy Niemców.
−

praktycznie wszystkie centra handlowe oferują miejsca parkingowe dla rowerów. Do Parku Handlowego Matarnia (przy obwodnicy), Galerii Bałtyckiej
(przy al. Grunwaldzkiej), czy Galerii Przymorze (na skrzyżowaniu ulic Obrońców Wybrzeża i Chłopskiej) bardzo wygodnie dostaniemy się na rowerze. Nie
ma jednak zadaszonych miejsc parkingowych.

3.

Rowerowe trasy rekreacyjne w mieście

Gdańsk jest wyjątkowym przykładem na to, że wytyczenie tras rowerowych
spowoduje pojawienie się na nich rowerzystów. Praktycznie nikt (włącznie z autorem niniejszego tekstu) nie przypuszczał, że de facto rekreacyjna trasa rowerowa
poprowadzona wzdłuż plaży (także w Sopocie i częściowo Gdyni) stanie się w już
2010 r. za wąska dla wszystkich jej użytkowników. Tłumy rowerzystów (od kolarzy
wyczynowców począwszy po grupy rodzinne i dzieci na trójkołowcach), deskorolkarze, wrotkarze, jeżdżący na hulajnogach i biegający, którzy przenoszą się
chętnie z chodnika pieszego na trasę rowerową. Wszyscy oni w roku 2012 stanowili
już taki tłum, że bezpieczne użytkowanie ścieżki (szczególnie w częściach gdzie
prowadzona jest wspólnie z chodnikiem) było niemożliwe, a wypadki bardzo częste
w letnie weekendy.
Jest spora rzesza użytkowników terenowych tras rowerowych i nie są to
jedynie wyczynowcy crossowi, ale spokojniejsze trasy leśne w Trójmiejskim Parku
Krajobrazowym wykorzystują często całe rodziny. Wspaniałym przykładem inicjatywy lokalnej jest wydanie przewodnika pokazującego trasy rowerowe północnych
Kaszub. Został on wydany staraniem i nakładem kilku właścicieli dworów i pałaców
(funkcjonujących jako hotele i restauracje). Idea przewodnia polega na pokazaniu
jak można dotrzeć do nich na rowerze z głównych stacji Wejherowa lub Pucka, ale
również pokazanie trasy łączącej te obiekty ze sobą. Można w zupełnie turystycznym i rodzinnym tempie przemieszczać się pięknymi krajobrazowo trasami nocując
kolejno w zabytkowych obiektach, a po drodze podziwiając ciekawostki regionu.
Oczywiście szlaki rowerowe pokazane w przewodniku nie prowadzą jedynie
specjalnymi i bezpiecznymi trasami rowerowymi, mamy jeszcze sporo do nadrobienia w stosunku do Holandii. Te trasy rowerowe nie są tak doskonale oznaczone
i wyposażone jak np. rowerowy szlak wzdłuż Dunaju w Austrii, czy trasy na wyspie
Bornholm. Jednak jest to inicjatywa prywatna co zasługuje na uwagę. Hotelarze też
są zainteresowani rowerzystami jako swoimi potencjalnymi gośćmi.
Poważnym problemem jest niestety dosyć ograniczona możliwość przewożenia
rowerów kolejką miejską SKM. Jedną z większych zalet holenderskiego systemu
rowerowego (określonego m.in. przez program Bicycle 2000) jest szeroko rozwinięty system pozwalający na przewożenie rowerów koleją i miejskimi środkami
transportu publicznego. Dodatkowo dla roweru stworzono system Park & Ride.
P&R pozwala na proste pozostawienie roweru na parkingu na stacji kolejowej
(rodzaj przechowalni rowerów) oraz wypożyczenie (bądź wzięcie własnego) roweru
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na stacji docelowej. W ogóle rozwinięty system wypożyczalni rowerowych
w oparciu o stacje kolejowe jest moim zdaniem najdoskonalszy.
Wypożyczalnie rowerów i ewentualny system roweru miejskiego to najlepszy
sposób na udostępnienie przestrzeni miasta turystom. W Gdańsku działa już kilka
wypożyczalni 7, dysponuję także ulotkami reklamującymi wypożyczalnie rowerów w
Sopocie i Gdyni. W moim przekonaniu najlepszym miejscem ich lokalizacji byłyby
dworce główne Trójmiasta. Może również dworce Wejherowa, Redy, czy Tczewa.
Z pewnością przy planowanych wokół Gdańskiej Starówki dużych parkingach
samochodowych można by przewidzieć wypożyczalnie „dwóch kółek”. Może
również drobny warsztat serwisowy pomocny również dla zmotoryzowanych.
Ogromna większość zwolenników karawaningu wozi ze sobą rowery.
Niestety najpoważniejszym problemem dla Trójmiejskiego rowerzysty jest
brak koordynacji tras rowerowych w obrębie aglomeracji. Ten stan jest charakterystyczny także dla komunikacji autobusowej (bilety) i samochodowej (różne
systemy opłat parkingowych). W niniejszym opracowaniu zajmuję się jednak
jedynie sprawami roweru.
4.

Jak parkują rowerzyści ?

Byle jak i gdzie popadnie. Parkingi rowerowe, miejsca dla pozostawienia
roweru to czasami już architektura. Razem z piktogramami, systemem informacji
wizualnej skierowanej do rowerzystów stanowią element wyposażenia miasta.
Razem z wieloma innymi elementami „małej architektury” stanowią o wystroju
plastycznym miasta, ba decydują o odbiorze miasta i jakości przestrzeni miejskiej.
Kwestia parkingów dla rowerów jest poważna, bowiem źle zaprojektowane, lub
niestarannie wykonane mogą stanowić przeszkodę, czy wręcz pułapkę dla pieszych.
A wypada tu przypomnieć prawdę dosyć oczywistą, że głównymi użytkownikami
miasta są piesi. Można dyskutować, czy na całym obszarze zurbanizowanym.
W centrum na pewno przechodzień jest królem. Może na obszarach amerykańskich
suburbiów dominuje samochód, jednak w kulturze europejskiej dominacja pieszego
w mieście jest faktem.
Parkowanie roweru powinno być łatwe. Stojak rowerowy musi pozwalać na
parkowanie większości typów rowerów, nie może powodować uszkodzeń, powinien
zapewniać bezpieczeństwo rowerowi i nie przeszkadzać pieszym.
W przypadku Starego Miasta w Gdańsku (a mam na myśli Główne Miasto,
Osiek, Stare Przedmieście, czyli zgodnie z podziałem administracyjnym Śródmieście) prawidłowym rozwiązaniem byłby katalog dopuszczalnych rozwiązań. Zatwierdzony przez konserwatora miejskiego i miejskiego plastyka, a oferowany przez
Urząd Miejski Wydział Architektury, Urbanistyki i Ochrony Zabytków potencjalnym inwestorom. Wtedy wariacje na temat stojaków rowerowych wykonywane
przez architektów, a może samych restauratorów, hotelarzy, czy sklepikarzy byłyby
Zlokalizowane są na Gdańskiej Starówce i są trudne do znalezienia. Informacje o nich są
dostępne na lotnisku.

7
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bardziej funkcjonalne. Również zidentyfikowanie „tych rzeczy” jako stojaków
rowerowych mogłoby być łatwiejsze.
Można pokusić się o stwierdzenie, że rower w mieście Gdańsku występuje
coraz częściej. Powoli staje się rowerzysta pełnoprawnym użytkownikiem przestrzeni miejskiej. Został on zauważony jako klient przez wielu z właścicieli sklepów,
hoteli, restauracji, czy banków. Na miasto nakłada to obowiązek przeznaczenia
odpowiednich (oczywiście proporcjonalnych do możliwości) sum na tworzenie,
a także konserwację i bieżące utrzymanie ścieżek rowerowych i infrastruktury służącej cyklistom. 8 Ponieważ w wielu miejscach dopuszcza się ruch rowerowy na
jezdniach należy zadbać np. o prawidłowo zaprojektowane kratki kanalizacyjne.
W wielu krajach wyznacza się po prostu (najczęściej kolorem czerwonym) pas
jezdni przeznaczony dla rowerzystów. W Gdańsku funkcjonują już takie pasy, nawet
wyznaczone w kierunku przeciwnym niż obowiązujący dla samochodów (np.
ul.Ogarna). Jednak bardzo kiepsko wygląda czytelność tych oznaczeń.
Natomiast architektom projektującym różne obiekty w których może pracować
osoba dojeżdżająca na rowerze pragnę zasugerować by pamiętali o prysznicach
przeznaczonych dla amatorów dwóch kółek. 9
Jestem przekonany, że trasy rowerowe w Gdańsku połączą się w sprawnie
funkcjonujący, spójny system komunikacji rowerowej. Wiele inwestycji jest planowanych, a sporo jest na etapie realizacji. 10 Zagrożenie dla roweru jako środka
komunikacji w Gdańsku widzę przede wszystkim w koordynacji i zatorów organizacyjnych. Dużym kłopotem jest przewożenie roweru kolejką SKM, a niewiele
mówi się o rowerze w planowanej Kolei Metropolitalnej. Przykład Deutsche Bahn
(DB), czy kolejek w Berlinie (U-Bahn, S-Bahn) jest ze wszech miar godny przynajmniej przeanalizowania. Sposób oznakowania przedziałów dla rowerzystów, kupowanie biletów, czy parkingi, oraz wypożyczalnie rowerów, a wreszcie rower miejski
na przystankach i stacjach w Berlinie. O czymś podobnym marzę w Gdańsku. Może
należy zwyczajnie skopiować sprawdzone rozwiązania. Berlin, Amsterdam, Rotterdam jest gdzie szukać dobrych i sprawdzonych przykładów.
Jednak za podstawową sprawę uważam stworzenie parkingów dla rowerów
przy szkołach ponadpodstawowych. Parkingów bezpiecznych, oraz rozwiązań organizacyjnych pomocnych rowerzystom. Ubezpieczenie OC i NW rowerzystów 11,
znakowanie rowerów, wypożyczalnie rowerów w węzłach Park and Ride (P&R),

Bardzo zaniepokoiło mnie zlikwidowanie tzw. „miasteczka rowerowego” przy Pałacu Młodzieży, przy ul. Ogarnej. Należy pamiętać, że tak jak kierowcy muszą gdzieś nauczyć się poprawnie jeździć podobnie powinni mieć szansę zrobić to najmłodsi rowerzyści.
9
Rower to indywidualny pojazd poruszany siłą mięśni. Wysiłek fizyczny bardzo często łączy
się z poceniem się.
10
Wiele pisze na temat ścieżek rowerowych lokalna prasa (m.in. Dziennik Bałtycki). Działają
różne organizacje lokalne, sporo można wyczytać na forach internetowych.
11
OC nie jest rozwiązaniem oczywistym w przypadku rowerzystów, bo statystyki mówią, że najwięcej kolizji powstaje między cyklistami, a duża część uszkodzeń ciała to wynik upadku
z roweru.
8
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czy stacjach i przystanków kolejowych… to możliwe działania pomagającym
rowerzystom.
A nawet zimą pojawiają się rowerzyści w Gdańsku. To bardzo optymistyczne,
ale i po prostu niebezpieczne na zaśnieżonych, oblodzonych lub zasypanych
piaskiem trasach rowerowych. 12
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Streszczenie
Rowerem łatwo dojeżdżamy do pracy. Ta prawda jest oczywista w Holandii, ale
w Polsce dopiero się z nią oswajamy. Rower staje się coraz bardziej popularny
w Gdańsku. Obecnie najważniejszym wydaje się stworzenie spójnego systemu
komunikacji rowerowej. Punktami węzłowymi takiego układu powinny być duże
zakłady pracy (wliczając w to szkoły ponadpodstawowe i wyższe). Również stacje
Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM), duże centra handlowe, czy atrakcje turystyczne
(szczególnie, gdy są położone poza miastem, lub same w sobie stanowią duży
obszar jak np. Westerplatte, czy Twierdza Wisłoujście). Te ostatnie mogą stworzyć
nowe rekreacyjne ścieżki rowerowe. Wiele elementów komunikacji rowerowej ma
znaczenie dla jej użytkowników. Być może najważniejszym jest możliwość
bezpiecznego pozostawienia roweru. W przypadku Gdańskiej Starówki należałoby
stworzyć katalog rozwiązań stojaków rowerowych. Na koniec warto by architekci
projektujący zakłady pracy pamiętali o prysznicach dla użytkowników rowerów.

12
Rower zimowy z oponami zaopatrzonymi w kolce jeszcze w Gdańsku praktycznie nie
występuje.
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Summary
Bicycle can easy drive you to your workplace. This is pretty obvious in Netherlands,
but in Poland still not so easy to be accepted. Cycling is more and more popular in
Gdańsk. Nowadays the most important aspect of bicycling in this town is coherent,
simple to use cycling roads system. The key points of this system should be main
working places (schools and universities including). There are other possible key
points like railway stations of SKM (town fast railway), big shopping centres and
historical monuments (especially when placed outside the town, like Westerplatte, or
Wisłoujście Fortress). The last could create more bicycle paths for recreation. There
are several things of a great importance for cyclists. Probably the most important are
parking places for bicycles. In case of Gdańsk’s Old Town the catalogue, of such
a stands is worth to be done. And last but not the least architects designing working
places in town should not to forget about the showers for bicyclists.
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CZĘŚĆ II
PART II
SZTUKA, TECHNOLOGIA, PERCEPCJA
ART, TECHNOLOGY, PERCEPTION

Paweł Baranowski

MAPPING – CZY NOWE MEDIUM REKLAMY?
(WYPRAWA DO KRAINY EMOCJI)
Słowa kluczowe: sztuka, iluminacja, emocje

MAPPING – THE NEW ADVERTISING MEDIUM?
(JOURNEY TO THE LAND OF EMOTIONS)
Keywords: art, illumination, emotions
Wstęp
Tajemnica sztuki intryguje ludzi od dawna. Jak to coś działa? Po co w ogóle
jest sztuka? Natura wytworzyła mechanizm zwany głodem, sprawiający, że przyjemnie jest jeść. Ten właśnie mechanizm sprawia, że uzupełniamy rezerwy energetyczne organizmu, delektując się gamą przyjemnych doznań. Czy wiemy w jakim
celu powstał mechanizm odczuwania przyjemności podczas obcowania z dziełem
sztuki? Pozornie mechanizm ten nie posiada biologicznego uzasadnienia, nie pomaga zdobywać pożywienia, nie gwarantuje szybkiej ucieczki ani przewagi ewolucyjnej. Powiem więcej – pęd do tworzenia sztuki występuje wszędzie tam, gdzie
pojawi się człowiek, niezależne od położenia geograficznego i kultury, a więc musi
być to dla człowieka niezmiernie istotna forma aktywności. Spróbujmy, dokładniej
przyjrzeć się temu zagadnieniu. Opierając się o poglądy Jakoba von Uexkülla i Vilayanura S. Ramachandrana zastosujemy najnowsze osiągnięcia kognitywistyki
a szczególnie neuroestetyki do wyjaśnienia fenomenu działania niedawno powstałego medium, jakim jest mapping. Odpowiemy na pytanie – czy mapping stanowi
dobre podłoże do przekazu reklamowego.
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1.

Co to jest mapping?

Ostatnimi czasy dla uatrakcyjniania obiektów w porze nocnej, stosuje się nową
technikę iluminacji, zwaną mappingiem. W skrócie polega to na tym, że elewację
budynku odwzorowuje się w komputerowym programie graficznym, a następnie tak
uzyskany obraz jest wyświetlany na wielkim ekranie, rozpiętym na tejże elewacji.
Widzowie nie zdają sobie sprawy, że to, co widzą jest zaledwie projekcją a nie
rzeczywistym obrazem znanego budynku. Wszystko wygląda jak zwykle, do czasu,
kiedy nie pojawią się deformacje okien, budynek zacznie płonąć, ściany runą
z hukiem (projekcji towarzyszy dźwięk). Projekcje tych niezwykłych obrazów
przyciągają tłumy zafascynowanych widzów. Jaka przyczyna powoduje tak wielkie
zainteresowanie mappingiem? Jakie są mechanizmy „podobania się” tego zjawiska?
2.

Percepcja wzrokowa

Każdy, nawet najprostszy akt widzenia obejmuje percepcję i interpretację.
Percepcja to aktywnie tworzona opinia o świecie, a nie bierna reakcja na docierający
do mózgu strumień sygnałów zmysłowych. Natura, tworząc umysł (czymkolwiek
by to nie było) zadbała o „satisfying”, to znaczy rozwiązanie wystarczająco dobre.
Celem była skuteczność a nie estetyka czy elegancja ewolucyjnych rozwiązań.
Natura nie dba o elegancję. W przyrodzie upowszechnia się to, co dobrze funkcjonuje. Umysł jest niestety zawodną prowizorką, podobnie jak kręgosłup, czy zęby.
Jedną z konsekwencji tak niedoskonałego rozwiązania jest skłonność do uproszczonego wyjaśniania zjawisk i konstruowania historii z niewielkiej ilości faktów.
Kreujemy nadinterpretacje, wynikające z ludzkiej skłonności do tłumaczenia wrażeń
w kategoriach przyczynowo-skutkowych i intencjonalnych [1]. Już Baruch Spinoza
zauważył, że każdy obraz traktujemy początkowo jako prawdziwy i dopiero po
zastanowieniu jesteśmy gotowi poddać go krytycznej analizie. Jesteśmy gotowi,
ale…, ale nam się nie chce, bo jesteśmy „skąpcami poznawczymi”! Dotyczyło
to początkowo tylko obrazu, ale po wynalezieniu i upowszechnieniu tekstu zostało
poszerzone na werbalne techniki przekazu. Na gotowość do krytycznej analizy
komunikatu, można wpływać za pomocą odpowiednich technik wywierania wpływu
społecznego (w tym psychomanipulacji) [2]. Można ją stymulować lub hamować
albo odwracać uwagę.
Czy można wobec tego wykorzystywać umysł do rozumienia otaczającego nas
świata. Oczywiście – bardzo tego chcemy, ale nie ogarniamy rzeczywistości – dlatego wymyślamy model, który poddajemy eksploracji. Oszukujemy się, że ten model
jest prawdziwy (choć z definicji wynika, że być nie może!). Badamy go i karmimy
się iluzją kontroli nad światem. Pamiętajmy o tym podczas lektury dalszej części
tego artykułu. Umysł jest narzędziem konfabulacji [3], którego przeznaczeniem nie
jest rozumność, kreatywność, inteligencja czy inne społecznie cenione wartości!
Nadrzędnym zadaniem umysłu jest podejmowanie decyzji, sprzyjających odniesieniu sukcesu reprodukcyjnego [4].
Pamiętajmy również, że przeważająca część naszej aktywności życiowej przebiega poza świadomością i nieintencjonalnie. Steruje nami automat i jest to zjawisko
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pożyteczne (sic!), ale celem tego automatu również nie jest zapewnienie człowiekowi wiarygodnych informacji, rozumienia świata a nawet przeżycia.
Leonardo da Vinci podkreślał, że należy nieustannie doskonalić zmysły,
a w szczególności zmysł wzroku. Umożliwi to pogłębianie procesów doświadczania
świata bowiem (cyt:) WIESZ TYLE, NA ILE POZWALA TOBIE TWOJA
PERCEPCJA.
Prześledźmy wspólnie – jak (w znacznym skrócie) przebiega proces percepcji
u człowieka, Skoncentrujemy się na percepcji wzrokowej, bowiem ponad 80 procent
informacji dociera do człowieka właśnie tą drogą.
Widzenie zaczyna się od sensepcji. W siatkówce oka powstaje obraz, który
następnie zostaje zamieniony w odpowiednio przetworzone (zsumowane i poddane
kondensacji) impulsy elektryczne (transdukcja – rys.1.). Sygnały o stałej amplitudzie i różnej częstotliwości są przesyłane przez połączenia synaptyczne komórek
nerwowych do mózgu. Tu, na poziomie umysłu nieświadomego następuje wstępna
obróbka sygnału (drugi etap procesu widzenia). W korze potylicznej następuje
wstępna identyfikacja obiektu, w innym obszarze (a stwierdzono ich około 30)
analiza położenia przestrzennego, w innych wywoływane są odpowiednie emocje,
asocjacje i ewentualny zamiar działania [5]. Uruchomione zostają automatyzmy,
skrypty, schematy postępowania i ewentualne próby zrozumienia obrazu. Może już
wystąpić abstrahowanie międzymodalne i tworzenie lub uaktualnianie syntetycznych pojęć. Od lat dziewięćdziesiątych XX wieku potrafimy badać naukowo
niektóre procesy zachodzące w mózgu. Od tego czasu datuje się dyscyplina nauki,
zwana kognitywistyką, zbierająca doświadczenia neuronauki, lingwistyki, psychologii, filozofii i wielu innych, niezbędnych do rozumienia procesów percepcyjno –
decyzyjnych i prowadzenia prac nad sztuczną inteligencją.
Rysunek 1. Co wysyła oko do mózgu?
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A teraz – przed kontynuowaniem lektury, proszę odnaleźć na rysunku. 2. ten
fragment obrazu Petera Breughle’a:
Rysunek 2. Proszę odnaleźć wskazany obok fragment obrazu Petera Breugle’a:

Jest? – Zastanówmy się teraz co się wydarzyło. Kiedy szukaliśmy fragmentu
przestaliśmy widzieć domy, szczegóły… w końcu skoncentrowaliśmy się na
sylwetkach ludzkich i wybraliśmy te właściwe. Od tego czasu widzieliśmy tylko ten
interesujący fragment i nic innego. Czy tak było?
Poszukiwanie obiektu angażowało naszą uwagę. Proces ten następuje na poziomie umysłu nieświadomego. Umysł nieustannie eksploruje otoczenie i odrzuca
z obrazu to, co uzna za nieważne. Kryterium ważności zostało nam narzucone ewolucyjnie ale jest dla każdej osoby inne, bo dodatkowo zostało zmodyfikowane
wiedzą, kontekstem, kulturą, oczekiwaniami i nastawieniem. Pamiętajmy, że widzenie nie jest fotografowaniem pola widzenia a eksploracją otoczenia. To, co dociera
do odbiorcy, nie jest jeszcze efektem świadomej decyzji!!!
Zjawisko upraszczania pola widzenia i wybierania tego, co konstytuuje
obserwowane obiekty, nazywa się ekonomizacją percepcji. Odbieramy kilka szcze-
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gółów, umysł dopisuje resztę i bezrefleksyjnie funkcjonujemy w otaczającym nas
świecie. Możemy oczywiście w każdej chwili skoncentrować uwagę na szczególe,
który uznamy za interesujący – tu na widzenie wpłynie już umysł świadomy.
Aktywność odwrotna to reekonomizacja. Wystarczy kilka rzutów oka, uchwycenie kilku szczegółów, aby w umyśle powstał wystarczający obraz obserwowanego
przedmiotu lub zjawiska. Nierozwiązanym problemem, fascynującym od dawna
filozofów jest adekwatność, natura i sposób percepcyjnego reprezentowania rzeczywistości oraz związki percepcji z wyższymi procesami umysłowymi, jak konceptualizowanie, formułowanie sądów i wnioskowanie [6]. Psychologia kładzie nacisk na
sam przebieg procesu percepcyjnego, kognitywistyka natomiast zastanawia się na
czym polega proces przetwarzania informacji percepcyjnej, w jaki sposób tworzone
są reprezentacje obiektów i w jakich strukturach neuronowych implementują się
procesy percepcyjne.
W przypadku, kiedy umysł zdecyduje o takiej konieczności, nastąpi świadoma
kategoryzacja obserwowanego obiektu. Trzecia faza procesu widzenia, to właśnie
określanie kategorii semantycznej. Decydujemy – czym jest to, co widzimy. Spośród
wielu możliwych desygnatów, wybieramy ten najbardziej odpowiedni w danej
sytuacji.
Większość interpretacji może zachodzić na różnych poziomach znaczenia.
Ludzie mogą zdawać sobie sprawę z jednego poziomu, a funkcjonować na pozostałych. Na przykład czynność pisania artykułu odnosi się do średniego poziomu
znaczenia. Na niższym poziomie tę samą czynność można opisać, jako ruch ręki na
klawiaturze komputera, na wyższym można ją rozumieć, jako fragment złożonego
procesu komunikacji interpersonalnej. Od określenia poziomu znaczenia zależą
związane ze spostrzeżeniem potrzeby człowieka i ewentualne przyszłe działanie.
Pies może dla nas być na jednym poziomie czworonogiem, na innym ssakiem,
a na innym jamnikiem. Ten sam desygnat może być przyporządkowany różnym
kategoriom semantycznym i zależnie od nich zupełnie inaczej postrzegany. Nasz demon decyzji (patrz schemat Selfridge’a [7]) potrafi nadać obiektowi odpowiednią
kategorię semantyczną nawet, jeżeli obraz zawiera fragmentaryczne lub zdeformowane cechy.
W tym miejscu pojawia się problem prawdziwości doświadczenia percepcyjnego. Istotną wydaje się nie adekwatność, a relacje, które otwierają furtkę do analizowania kontekstu percepcji. Zjawiska o różnych statusach mentalnych (realne, iluzyjne, halucynacyjne) otwierają oczywiście różne furtki i jeśli dobrze ocenimy ich
status, unikniemy niebezpieczeństwa nietrafnej oceny.
Ten sam obiekt może być przez różne osoby widziany inaczej – liść klonu jest
dla Kanadyjczyka symbolem ojczyzny, dla biologa systemem komórkowym, dla
dziecka zabawką, a dla ogrodnika kompostem. Nadawanie obiektom wartości metaforycznej, to kolejny, czwarty etap procesu widzenia.
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3.

Hierarchia ważności, konstrukty polimodalne i rola schematów poznawczych

Jaka jest hierarchia ważności bodźców w przypadku działania polimodalnego
(np. słuch i wzrok jednocześnie)? Nie można rozpatrywać modalności w izolacji.
Proces percepcji jest wielopoziomowy i nie wiemy, na którym etapie nastąpi integracja modalności. Spotykamy się z przypadkami kiedy bodźce rywalizują (słyszymy samolot, ale widzimy go w zupełnie innym miejscu) oraz kiedy są integrowane
(efekt brzuchomówcy). Nie wiemy, jak powstają konstrukty polimodalne – na czym
to polega i jakie reguły tym rządzą (oprócz jedności miejsca i akcji jeśli zachowane
będą warunki tzw. horyzontu jednoczesności). Nie wiemy na czym polega tworzenie
kontekstów polimodalnych (to, że odbieramy konstrukt, który nie jest obrazem, a na
przykład grającym skrzypkiem). Nie należy tego mylić z kategoryzowaniem lub
konceptualizowaniem, bo nie jest to już proces percepcyjny .
Jaka z takiego konstruktu polimodalnego płynie korzyść ewolucyjna? Poszerza
on oczywiście wiedzę o obserwowanym przedmiocie a im większą wiedzę posiada
osobnik, tym, większe posiada szanse przeżycia i replikacji.
Piątym etapem procesu widzenia wydaje się rozumienie tego, co widzimy.
Temat jest trudny do omówienia – posłużę się przykładem. Gra orkiestra. Słyszymy
całość i doznajemy emocji estetycznej. Teraz słuchamy tylko kontrabasu. Muzyka
niby podobna, ale emocja zupełnie inna. Podobnie każde wrażenie wzrokowe rozumiemy w aktualnym, zubożonym kontekście, na który wpływa wiedza, kultura,
doświadczenie, dystraktory itp., a jego holistyczne traktowanie jest niemożliwe,
zarówno z powodu wad procesu percepcji, jak i niedostępności perspektywy całego
życia, z której moglibyśmy dokonać w miarę sensownych ocen.
Ostatni, niekoniecznie zależny od rozumienia, szósty etap percepcji, to działanie perswazyjne. Obraz wywołuje (lub nie) efekt behawioralny. Metody prowokowania odbiorcy do działania są różne, zależne od miejsca, czasu i kultury. Podlegają dynamicznym zmianom – najczęściej odwołują się do emocji a nie do rozsądku, bo większość decyzji podejmuje za nas nasz umysł nieświadomy. Rozsądek
angażujemy tylko do szczególnych sytuacji (patrz aksonomia J. O’Toole’a [8]), ale
z zastrzeżeniem uwag dotyczących piątego etapu).
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Rysunek 3. Program oceny twarzy pozwala dostrzec mikroekspresje.

Na rysunku 3. widzimy dwa identyczne obrazy, ale odwrócone o 180 stopni.
Widzimy, że coś się nie zgadza! Na obrazie po lewej wszystko wydaje się w porządku, ale po prawej – nie. Dlaczego? Otóż „do góry nogami” widzimy przedmiot.
Jeżeli widzimy twarz (po prawej), to w naszym mózgu uruchamia się program oceny
twarzy, a ten jest wyczulony na dostrzeganie mikroekspresji. Odczytywanie
z twarzy drugiego człowieka jego zamiarów, jest jedną z najważniejszych ludzkich
kompetencji społecznych. Obraz odwrócony jest odbierany jako przedmiot, obraz
twarzy uruchamia program oceny twarzy. Aktywna jest inna część mózgu.
Może się wydarzyć, że w polu widzenia pojawi się dystraktor – bardzo silny
bodziec utrudniający pracę pamięci operacyjnej. Obecność dystraktora spowoduje
znaczne zubożenie percepcji i utrudni racjonalną obróbkę wrażeń zmysłowych.
Rysunek 4. Truskawka.

Kiedy widzimy czerwoną, dojrzałą truskawkę (rys. 4.), w mózgu uaktywnia się
kilka obszarów – odpowiedzialny za postrzeganie barw, za wydobycie truskawki
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z pamięci oraz za czynności ruchowe. Chcemy pochwycić tę truskawkę i zjeść,
zanim ktoś nam ją sprzątnie sprzed nosa.
A gdyby truskawka była niebieska? Tym razem ponownie aktywny jest obszar
odpowiedzialny za rozpoznawanie barwy, nie wydobywamy niebieskiej truskawki
z pamięci, bo tam jej nie ma. Nie zamierzamy jej pochwycić i zjeść!, Uaktywnia się
natomiast niezwykle ważny obszar, odpowiedzialny za monitorowanie otoczenia.
Chcemy zrozumieć to, co widzimy i zastanawiamy się jak się w nieznanej sytuacji
zachować. Zdeformowana barwnie truskawka, silnie aktywizuje aparat poznawczy.
Mózg człowieka stanowi 2 procent masy ciała ale konsumuje jedną piątą energii organizmu. W warunkach niedostatku energii umysł wytworzył sposoby radzenia
sobie z percepcją drogami „na skróty”. Podkreślam – mózg nie powstał po to, aby
przekazywać nam informacje o świecie!!! Zadaniem mózgu jest zapewnić genom
replikację. Człowiek wykorzystuje mózg do rozumienie świata, bo nie ma innej
możliwości, ale przyrównując trafność zastosowania narzędzi, przypomina to
piłowanie drewna lutownicą.
Percepcja, a szczególnie mechanizmy kategoryzacji i ich przełożenie na działanie, jest przedmiotem zainteresowania filozofii (np. sprawa adekwatności bodźców
i odbieranych wrażeń), psychologów (wpływ na zachowanie) i kognitywistów
(co dzieje się w mózgu). Wyniki ostatnich badań wskazują na ogromną rolę schematów poznawczych w percepcji i wielka rolę umysłu nieuświadomionego w codziennym życiu. [9]
4.

Ewolucyjna geneza schematów poznawczych i archetypów

Cofnijmy się myślą kilkadziesiąt lat wstecz i wyobraźmy prehistoryczną matkę,
która zabrania dziecku jeść czerwone jagódki. Dziecku grzecznemu, trująca jagódka
nie zagrozi. Dziecko nieposłuszne zje owoc i w konsekwencji umrze – nie przekaże
swoich genów następnemu pokoleniu. Gen posłuszeństwa, jako przynoszący organizmowi korzyść będzie dominował w kolejnych pokoleniach.
Podobnie można wyjaśnić przyczynę, dla której niektóre obiekty kojarzą się
pozytywnie a innych należy unikać. Jaka jest geneza programu obniżenia progu lęku
w ciemności? Osobniki, które lekceważyły niebezpieczeństwo związane z ciemnością i ryzykowały kontakt z zagrożeniem i miały mniejsze szanse przeżycia. Stąd
ewolucyjnie preferowany był respekt wobec ciemności!
Zastanówmy się wspólnie nad trzema schematami, dotyczącymi: domu,
ciemności i światła.
DOM: To kim jesteśmy (jaźń, umysł…?) najbezpieczniej czuje się we własnym
ciele, ciało w domu, dom w rodzinnych stronach, w kraju, na kontynencie, itp. Zawsze mamy możliwość dopasowania sytuacji do odpowiedniej kategorii semantycznej
– najczęściej jest to poziom umysłu i domu. W zamkniętej przestrzeni domu tworzy
się wspólnota, zapewniająca bezpieczeństwo. Wewnętrzną, świętą i nienaruszalną
przestrzeń chronią wyraźnie wytyczone granice. Tymi granicami są ściany domost-
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wa. Otwory umieszczone na tych ścianach (okna, drzwi) stanowią miejsce kontaktu
z pełnym niebezpieczeństw światem zewnętrznym.
CIEMNOŚĆ: uniemożliwia orientowanie się w świecie, oznacza utratę wszelkiej
pewności i bezpieczeństwa, niemożność określania kierunków. Ciemność stanowi
metonimię śmierci, zanurzenia w chaosie i nieuporządkowaniu, nierozróżnialności,
destrukcji, bezruchu i bierności. Kojarzy się z widmami, upiorami, prymitywną stroną osobowości i znikomością wiedzy ludzkiej.
ŚWIATŁO: Światło rozprasza ciemności. Opozycja ciemności i światła odpowiada
dychotomii śmierci i życia. Światło niesie możliwość uporządkowania świata, zapanowania nad chaosem, niesie nadzieję na nowe, dobre życie. Kojarzy się z czystością, dobrobytem, radością duchową, intelektem, wiedzą i mocą twórczą oraz
sprawiedliwością.
5.

Co się dzieje na fasadzie iluminowanego budynku?

Ciemność inicjuje schemat postrzegania domu, w którym czujemy negatywne
pobudzenie emocjonalne. Nie jesteśmy w stanie uporządkować obrazu ani jego
otoczenia, nie dostrzegamy zagrożeń, upiorów, chaosu, ale jesteśmy uwrażliwieni na
ich obecność. Obniża się próg odczuwania lęku. Pragniemy powrotu do spokojnego
i uporządkowanego, obrazu. I oto pojawia się nasz przyjaciel – światło. Ufamy, że
jak zwykle przyniesie spokój i wniesie poczucie bezpieczeństwa w pełen niepokoju
obraz. Niestety nadchodzi rozczarowanie. Światło działa na dom destrukcyjnie! Na
fasadzie budynku deformują się i spadają z niej okna, ściana rozpada się na kawałki,
budynek eksploduje, płonie, w oknach wije się robactwo. Światło, zamiast nieść
ukojenie i porządek, wprowadza do tak już bliskiej, krainy bezpieczeństwa silne
bodźce deformujące. Destrukcja dobrego archetypu drugim archetypem, uznawanym
za ostoję bezpieczeństwa, czyli światłem, niezwykle intrygująco wpływa na nasz
aparat poznawczy. Uwikłany w niebezpieczeństwo i nieuporządkowanie dom zostaje zaatakowany przez naszego przyjaciela! Światło niszczy fasadę i wprowadza
totalny galimatias. W naszych umysłach pojawiają się silne emocje i sprzeciw
przeciwko zdradzie ideałów, przeciw burzycielskiej działalności światła.
Zgodnie z tym, co wcześniej napisałem, do mózgu docierają tylko wybrane
sygnały – wynik eksploracji pola widzenia. Widzimy to, co nasz automat poznawczy chce zobaczyć. Decyzja w tej sprawie zapada na poziomie umysłu nieświadomego. Tam też powstaje wypełniona emocjami iluzja.
Człowiek nie jest geometrycznym punktem, żyjącym w układzie współrzędnych. Żyjemy w przestrzeni społecznej, kulturowej, w dynamicznym świecie-środowisku (Umwelt). Nasze relacje ze środowiskiem są skorelowane z zamiarami
i dążeniami. Schematy postrzegania środowiska powstały w tradycyjnym otoczeniu,
w świecie, w którym czujemy się w bezpiecznie i mamy wrażenie, że kontrolujemy
to, co może się wydarzyć. Niezwykle rzadko występują olbrzymie, szybkozmienne
sytuacje wzrokowe, a jeżeli już wystąpią, stanowią zapowiedź traumatycznych
wydarzeń (wielka, szybko nadchodząca chmura burzowa, tsunami, trąba powietrzna
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itp.). Takich zjawisk nie potrafimy kontrolować, nie potrafimy zdobyć się na
obojętność … jest to coś, co uruchamia schematy lęku – ucieczki.
W przypadku mappingu deformacja odbywa się nie tylko w wymiarze przestrzennym, ale również w czasowym. Zmiany następują z szybkością, nie występującą w tradycyjnym środowisku. To potęguje wrażenie.
Neuropsycholog i badacz mózgu S. Kosslyn [10], wykazał, że istnieje silny
związek między procesami widzenia i wyobraźni wzrokowej, co upoważnia do
metaforycznego mówienia o „widzeniu oczami wyobraźni”. Jedną z cech ludzkiego
mózgu, wszechobecną i niemal definicyjną, jest skłonność do odruchowego budowania modeli umysłowych, dotyczących intencji, uczuć oraz celów takich pojawiających się niespodziewanie obiektów [4]. Takimi oczami wyobraźni odbieramy
cały dramatyzm burzenia naszej ostoi bezpieczeństwa.
Po burzy przychodzi spokój, a po nim kolejna destrukcja. Po negatywnych
emocjach ponownie pojawi się miły obraz, emocje zmienią kierunek, pobudzenie
jest nadal silne i wtedy następuje kolejna dawka destrukcji, która znów przeplata się
z ukojeniem i miłym obrazem… Emocje uruchomiły już odpowiednie programy
walki – ucieczki, serce bije szybciej, następuje osłupienie... Następujące po sobie
zmiany znaku emocji wywołują stan zwany huśtawką emocjonalną. W tym miejscu
pojawia się reklama.
Nawet, jeżeli odbiorca nie zapamięta zaserwowanej w takich warunkach reklamy, to i tak silnie zaatakuje ona umysł. Reklama podana podczas huśtawki
emocjonalnej nie wymaga argumentu aby skutecznie trafić do odbiorcy i to bez krytycznej oceny kory mózgowej. Dostarczenie argumentu zwiększy oczywiście efektywność takiego komunikatu. Nigdy ma stuprocentowej pewności, że tak zaaplikowana reklama wywoła pożądany efekt behawioralny, ale jej efekt w postaci
pobudzenia emocjonalnego można eksperymentalnie przewidzieć jeszcze przed
rozpoczęciem kampanii reklamowej. Osoby zainteresowane tym zagadnieniem
odsyłam do lektury publikacji, dotyczących badań zespołu Profesora Rafała Ohme.
6.

Co jeszcze?

Organizm człowieka dąży do stanu równowagi systemu emocjonalnego i racjonalnego. Obcowanie ze sztuką zakłóca tę równowagę na korzyść emocji. Mapping
również niewspółmiernie pobudza aparat poznawczy, ale jednocześnie potęguje
efekt pobudzenia poprzez zakłócenie dyspozycji poznawczych. Człowiek jest przytłoczony komunikatem, dynamiczne sceny dezorganizują pracę systemu percepcyjnego, który jest skalibrowany do tradycyjnych następstw czasowych w środowisku, a duże rozmiary fasady budynku przeszkadzają w identyfikacji istotnych
szczegółów.
To co widzimy, to nie jest obraz, jak w przypadku dzieła sztuki, oglądanego
w galerii. To realny budynek, którego fasada ulega deformacji. Traktujemy te
deformacje fasady, jako realne zmiany zachodzące w świecie. Tak będzie dopóki nie
nauczymy się odbierać mappingu, jako obrazu, do którego już przywykliśmy.

60

7.

Jeszcze o reklamie

Reklama, która pojawia się podczas mappingu, może wydawać się wyjątkowo
trwała, bo przecież opiera się wybuchom, płomieniom, strugom wody i wszystkim
efektom wywoływanym na fasadzie. Może to dodatkowo podkreślić walory produktu, który ma się kojarzyć z jakością, trwałością lub solidnością wykonania.
8.

Podsumowanie

Jak już wspomniano (patrz rys. 4 − „truskawka”) – deformacja bardzo silnie
aktywizuje aparat poznawczy. Jest to szczególnie istotne przy czynnościach o niskim poziomie znaczeniowym a wysokim zaangażowaniu emocjonalnym. Dotyczy to
emocji i reakcji najprostszych, typu strach − walka/ucieczka. Uruchomienie takich
schematów wymaga zaledwie sygnału, który wyzwoli proces. Efekt potęguje się
w przypadku szybkozmiennych, dużych obiektów, bo do takich obiektów w polu
widzenia nie jesteśmy ewolucyjnie dostosowani.
W przypadkach, z którymi spotykamy się w codziennym życiu, emocje są
w stanie uruchomić programy behawioralne, zapewniające adaptację do nowej sytuacji. W przypadku mappingu nie mamy gotowych schematów reagowania. Bezrefleksyjny odbiór wielkiego, szybkozmiennego bodźca, w takich warunkach, powoduje, że przy silnym pobudzeniu, po kilku zmianach znaku emocji, pojawi się
doskonałe medium dla reklamy kierowanej do podświadomości.
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Streszczenie:
Mapping – nowoczesny sposób iluminowania obiektów architektonicznych fascynuje licznych odbiorców. Powszechnie stosowany model percepcji wzrokowej,
model Müllera, z 1834 roku, jest prosty i łatwy do zrozumienia ale niestety nie
wystarcza do wyjaśnienia tego fenomenu. Modele bardziej zaawansowane, uzupełnione o teorię Umweltu Uexkülla daja satysfakcjonujące wyjaśnienie. W naszym
Umwelcie nie występują wielkogabarytowe, szybkozmienne zjawiska, a jeśli się
pojawią, zwiastują zagrożenie. Umysł obserwatora mappingu, jest poddany huśtawce emocjonalnej i z tego powodu przekaz perswazyjny, kierowany do podświadomości, nie jest krytycznie analizowany przez kore mózgową. Stąd mapping
wydaje się świetnym medium do reklamy perswazyjnej, kierowanej do umysłu
nieświadomego.
Summary:
Mapping − a modern art of architectural illumination is fascinated for many observers. Widely used model of visual perception (Müllers model, from 1834), seems to
be very simple and easy to understand, but unfortunately is not enough to explain
this phenomenon. More advanced models, supplemented by the theory of Umwelt
(by Uexküll) give a satisfactory explanation. In our Umwelt there are no large-scale,
rapidly changing phenomena, and if they occur, they herald a threat. The mind of
mapping's observer, is in the state of emotional swing and therefore persuasive
message, goes directly to the subconscious mind, and it is not critically analyzed by
the cerebral cortex. Hence the mapping seems to be a perfect medium for persuasive
advertising, addressed to the unconscious mind.
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RUCH W KONCEPCYJNEJ
ARCHITEKTURZE I URBANISTYCE XX WIEKU
Słowa kluczowe: architektura, kinetyczna, ruch, przestrzeń, utopia, miasto,
urbanistyka, metabolizm

MOVEMENT IN THE CONCEPTUAL 20TH CENTURY
ARCHITECTURE AND URBANISM.
Keywords: architecture, kinetic, metabolism, movement, space, utopian, city,
urbanism.
Wstęp
Ruch w XX wieku pojawia się na początku głównie w rzeźbie, malarstwie oraz
fotografii. Dopiero później architekci dostrzegają w nim element mogący zmienić
sposób tworzenia i myślenia o architekturze. Celem pracy jest opisanie oraz próba
analizy podstaw idei ruchu w koncepcjach architektonicznych i urbanistycznych XX
wieku. Praca będzie również próbą poszukiwania, analogi pomiędzy opisywanymi
koncepcjami, a współcześnie stosowanymi rozwiązaniami. Współcześni architekci
bardzo chętnie wykorzystują, po odpowiednich modyfikacjach i doprecyzowaniu,
koncepcje powstałe wcześniej jako wyłącznie utopijnie wizje. W artykule postaram
się wykazać w jaki sposób wizje wpływają na późniejsze dzieła.
1.

Ruch w sztuce XX wieku

Należałoby rozpocząć od zjawiska ruchu, rozumianego jako: „zmiany w czasie
położenia ciała materialnego względem danego układu odniesienia, zmiany wzajemnego położenia elementów”. 1 Statyczne przedstawienia ruchu obecne były w sztuce
od samego jej początku. Jeśli spojrzymy na dzieła, powszechnie uważane za pierwsze malowidła, takie jak np. jaskinie Lascaux, dostrzeżemy, że sceny polowań pełne
są dynamizmu. Ludzie, jak i zwierzęta, namalowani są z dużą dbałością o odwzorowanie ruchu. Późniejsza sztuka, w pewien sposób kontynuuje te tradycje. Dość
późno dochodzi do punktu zwrotnego, kiedy jedna z pradawnych fascynacji staje się
czymś więcej niż tylko jej elementem. Zostaje potraktowana jako narzędzie mogące
służyć poszukiwaniu abstrakcyjnego obrazu piękna, bądź przestrzeni. Adolf Hildebrand rozwija tę myśl pisząc: „Celem wszystkich artystów jest prezentowanie ogólnej idei przestrzeni.” 2 Jeśli więc za cel każdej ze sztuk plastycznych traktujemy
odwzorowanie przestrzeni, jednym z najlepszych narzędzi do jej przedstawienia
będzie ruch.

1
2

Nowa encyklopedia powszechna PWN. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2004.
van de Ven C.: Space in architecture the evolution of a new idea in the theory and history of the
modern movements. Van Gorcum, Assen,1980. s. 84
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Pierwszym dziełem, który wykorzystuje to nowe dla ówczesnej sztuki narzędzie jest Rowerowe Koło Marcela Duchampa z 1913 roku. Duchamp, gdy zauważa
możliwość wzbogacenia swojej idei, za pomocą ruchu, śmiało po nią sięga. To
otwiera przed nim nowe, nieeksploatowane wcześniej możliwości. Otwarcie przyznaje się do bycia zainspirowanym fotograficznymi studiami ruchu Eadwearda
Muybridga czy Étienne-Jules Mareya. Ich fotograficzne prace dały podwaliny do
poszukiwań piękna ruchu w szeroko pojętych sztukach plastycznych. Rowerowe
koło otwiera dla sztuki nowe, niezbadane wcześniej terytoria. Sztuki plastyczne
zyskują medium dostępne do tej pory tylko dla muzyki- mogą zmieniać się w czasie.
Za wzorem Duchampa podąża wielu twórców szukających nowych środków
ekspresji. Są wśród nich dwaj rosyjscy konstruktywiści, Naum Gabo oraz Antoine
Pevsner, którzy wykorzystują sztukę kinetyczną jako element ich manifestu
Realistic Manifesto. Podkreślają w nim, że sztuka powinna towarzyszyć człowiekowi w każdym momencie jego życia: „Sztuka jest wezwana do towarzyszenia
człowiekowi wszędzie, gdzie rozgrywa się jego niestrudzone życie: w warsztacie,
w biurze, w pracy, w spoczynku oraz w czasie wolnym, w dni robocze i święta,
w domu i na ulicy, tak aby płomień życia nie zgasł w człowieku.” 3 Jest to również
pierwszy manifest sztuki w którym istotną rolę odgrywa kinetyka: „Głosimy nowy
element w sztukach plastycznych: kinetyczne rytmy, które są niezbędne do postrzegania form w czasie rzeczywistym.” 4 Kinetyczne rytmy dostrzeżemy później u wielu
artystów czy architektów.
Ciekawym przykładem są rzeźby Alexandra Caldera, znanego głównie z tak
zwanych mobile, czyli rzeźb korzystających z zasady równowagi. Mobile składają
się głównie z płytek aluminiowych, żelaznego drutu oraz nitów miedzianych.
Elementy rzeźby pozostają w stosunku do siebie w równowadze mimo znacznych
różnic w wielkości oraz ilości elementów tworzących kompozycję. Podobnie jak
Calder, George Ricky w swoich rzeźbach wykorzystuje naturę, w jego przypadku,
wielkoskalowe rzeźby poruszają się dzięki sile wiatru. Sprawia to, że zachowują
płynność i tworzą wrażenia estetyczne podobne chociażby do współcześnie znanych
fasad kinetycznych, opartach na ruchomych łamaczach światła. U Rickiego
i Caldera, zachwyca nas płynność, lekkość i spójność ruchu, który stanowi tu sedno
dzieła.

3

4

Gabo N., „Realistic Manifesto” w Gabo: Construction, Sculpture, Paintings, Drawings,
Engraving, Gabo N.(red.), Harvard University Press, Cambrige, 1957.
Gabo N., „Realistic Manifesto” w Gabo: Construction, Sculpture, Paintings, Drawings,
Engraving, Gabo N.(red.), Harvard University Press, Cambrige, 1957.
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Rysunek 1. Marcel Duchamp – Koło Rowerowe

Źródło: http://www.cykloplanet.cz/uploads/image/jake%20je%20nejdrazsi%20kolo
%20na%20svete_3.jpg
Zupełnie inaczej ruch wykorzystuje Jean Tinguely, tworzy metamechanics,
rzeźby, których ruch powodowany jest czystą mechaniką. Obiekty Tingeuelego
zachwycają swoja złożonością oraz nieprzewidywalnością, niektóre z nich tworzą
swoiste linearne obrazy własnego ruchu. Dzięki zastosowaniu mechaniki w sztuce,
powstaje coś w rodzaju bezpośredniej wspólnej płaszczyzny pomiędzy sztuką
kinetyczną, a architekturą. Tę płaszczyznę zauważa również László Moholy-Nagy,
który twierdzi, że rzeźbę i architekturę należy traktować jako tożsame, jedynie
zróżnicowane skalą: „Nagy znosi rozróżnienie pomiędzy rzeźbą i architekturą,
odkąd idea przestrzeni jest taka sama dla obydwu, jedyną różnicą jest skala. To
obalenie jest tym bardziej podkreślone poprzez kinetyczną rzeźbę, która wprowadza
czwarty wymiar czasu, przez to ukazuje ostatnie odkrycie w fizyce materiału
równego energii.” 5 Podobnie jak w czasach Fidiasza, rzeźba i architektura stają się
jednym. Sztuka stanowi zaś element wpływający na rozwój architektury kinetycznej, daje jej nowy, niewykorzystywany wcześniej środek wyrazu – ruch.
2.

Ruch w utopijnych koncepcjach XX wieku, a ich realizacja

Sztuka kinetyczna otworzyła nową drogę, którą już niedługo miała podążać
również architektura. Pierwsze zastosowania ruchu w architekturze były czysto
koncepcyjne i nie doczekały się realizacji. Koncepcje utopii, które mimo, iż nie były
możliwe do zrealizowania, odegrały w architekturze bardzo ważną rolę. Często
5

van de Ven C.: Space in architecture the evolution of a new idea in the theory and history of
the modern movements. Van Gorcum, Assen,1980. s. 229

65

fascynowały przyszłe pokolenia architektów pozwalając im rozwijać skrzydła
i poszerzać horyzonty. To właśnie XX-wieczne utopijne koncepcje są odpowiedzialne za tak szybki rozwój architektury XXI wieku. Można tu powiedzieć, że
jesteśmy świadkami czasów, kiedy niemożliwe staje się codziennością. Architektura, która dziś powstaje stara się sprostać wymogom współczesnego świata. Świata,
który zmienia się w tempie do tej pory niespotykanym. Stąd powstaje konieczność
poszukiwania rozwiązań, które będą mogły sprostać temu wyzwaniu. Czynnikiem,
który łączy te rozwiązania jest właśnie ruch.
2.1. Ruchome ściany, a idee Yony Friedmana
Yona Friedman znany jest głównie jako jeden z głównych przedstawicieli
ruchu autorów tak zwanych megastruktur. Architekt od początku swojej kariery
myślenie o budynkach rozpoczyna od użytkownika. To on znajduję się w centrum
jego uwagi. Architekt stara się dać mu jak najwięcej możliwości aranżacyjnych oraz
dostosowania jednostki mieszkalnej do jego potrzeb. Dzieła Friedmana stanowią
odważną próbę podjęcia dyskusji o konieczności tworzenia środowisk responsywnych.
Pierwsze próby wykorzystania ruchu Friedman podejmuje już w 1949 roku,
kiedy to przedstawia swoją koncepcję „Movable boxes”. Zakłada ona stworzenie
podstawowej jednostki, złożonej z 2 ścian konstrukcyjnych oraz 2 działowych, która
następnie bez pomocy architekta może być konfigurowana przez użytkownika.
Za pomocą gotowych modułów ścian, kuchni czy sanitariatów, użytkownik może
w dowolny sposób tworzyć swoją przestrzeń. Jest to jedna z pionierskich koncepcji
zakładających stworzenia środowiska dostosowującego się do użytkownika. To
dzieło nie tylko sygnalizuje, w którą stronę będzie rozwijać się myśl Friedmana,
stanowi również jedną z pierwszych wizji nowego schronienia dla człowieka.
Z punktu widzenia zjawiska ruchu w architekturze, warto się również przyjrzeć
jego manifestowi z 1956 roku pod tytułem: „Manifeste de l'architectura mobile” 6.
Opisuje on w niej architekturę jako ideę obiektów zdolnych do demontażu,
transportu i przekształcenia przez mieszkańców. Priorytet stanowią potrzeby jednostki oraz swoboda decydowania, koncepcja zakłada traktowanie każdej
pojedynczej osoby jako kluczowego elementu społeczeństwa.
Teoretyczne próby stworzenia przestrzeni łatwej do rekonfiguracji przez użytkownika, zostały zrealizowane przez Garego Changa w Hong Kongu. Chang poniekąd całe życie przygotowywał się do tego projektu, gdyż mieszkanie, które stało się
manifestacją jego myśli, było od zawsze przez niego używane. Mieszkanie o powierzchni 32m2 oferuje użytkownikowi 24 niezależne warianty konfiguracji przestrzeni. W ten sposób powierzchnia mieszkania została w wirtualny sposób powiększona do 768 m2. Aby zaplanować apartament, Chang podzielił elementy mieszkania na dwie grupy. Jedną o szerokości 55 cm i drugą o szerokości 90 cm. Środek
stanowi wolną przestrzeń niezbędną do codziennego funkcjonowania. Każdy
6

Friedman Y., „Manifeste de l'architectura mobile” wygłoszony na X Międzynarodowym
Kongresie Współczesnej Architektury, Dubrovnik, 1956.
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z elementów wyposażenia może być niezależnie wysuwany. Daje to możliwość
dowolnej aranżacji przestrzeni. Nasza potrzeba silnych i gwałtownych zmian,
wynikająca ze zmiany trybu życia, odnajduje tutaj swoje miejsce w codziennej
przestrzeni życiowej. Tym samym miejsce, które zostało wykreowane w ten sposób
odpowiada wymaganiom ciągle zmieniającego się intensywnego życia.
Rysunek 2. Yona Friedman – Movable boxes

Źródło: http://www.yonafriedman.nl/wp-content/uploads/wppa/499.jpg
2.2. Japoński metabolizm
Pierwszym ruchem awangardowym poza cywilizacją zachodnią był metabolizm – wizjonerski ruch wytworzony w czasach powojennego rozkwitu wschodniej
cywilizacji. Epicentrum tego ruchu staje się Japonia, która miała za sobą ogrom
zniszczeń wojennych, wywołanych między innymi przez zrzucenie bomb atomowych. W roku 1960, 15 lat po tej wielkiej tragedii, Japonia ogłasza światu radykalną
zmianę w postrzeganiu architektury. Podczas Światowej Konferencji Designu, grupa
japońskich architektów składająca się z Kenzo Tange, Kisho Kurokawa, Kiyonori
Kikutake, Fumihiko Maki, Arata Isozaki, Kenji Ekuan i Kiyoshi Awazu, prezentuje
światu nowy ruch – Metabolizm.
Architekci tworzący metabolizm, podobnie jak Friedman, za podstawowy
element teorii traktowali mieszkalnictwo, jako dziedzinę wymagającą największej
przemiany. Powierzchniom mieszkalnym brakuje zdolności dostosowywania się do
potrzeb użytkownika, często zajmujemy zbyt małe mieszkania, które później z kolei
zamieniamy na większe gdy powiększa się nasz rodzina, następnie gdy zostajemy
sami często duże mieszkania stanowią dla nas problem. Metabolizm zakładał
możliwość prostej zmiany tych parametrów.

67

Rysunek 3. Kisho Kurokawa – Nakagin Capsule Tower

Źródło: http://4.bp.blogspot.com/jENZ5qhw8UQ/TsfdlzHS8gI/AAAAAAAABEs/
5nOAwvj1U2E/s1600/1315940908--c-arcspace-976x1000.jpg
Jednym z najbardziej znanych zrealizowanych przykładów tego myślenia jest
tokijski Nakagin Capsule Tower, zaprojektowany przez Kisho Kurokawę. Kenzo
Tange w roku 1959 opisywał ten projekt jako: „rozumiany jako drzewo – stały
element, z szeregowymi jednostkami jako liśćmi, czasowymi elementami, które
ulegają zniszczeniu i zostają odnowione zgodnie z potrzebą chwili. Budynek może
się rozwijać wewnątrz tej struktury, ginąć i ożywać ponownie – lecz sam główny
element pozostaje.”. 7 Problemem jest jednak fakt, iż budynki japońskiego metabolizmu pozostały w stanie pierwotnym, nie uległy ewolucji, która była ich podstawową cechą. W budynkach z tego nurtu zmiana lub możliwość ruchu nie była z góry
projektowana, nie istniała również możliwość zmiany formy z poziomu
użytkownika obiektu. Jednak, co ciekawe, w roku 2007 postanowiono zrezygnować
z wyburzenia przestarzałego, nie spełniającego wymagań budynku. Ulegnie on jedynie modernizacji, polegającej na całkowitej wymianie jednostek mieszkalnych na
nowe, odpowiadające wymaganiom współczesnego człowieka. Parafrazując Tange
można powiedzieć że drzewo – stały element pozostanie, zmienią się jedynie liście.
Metabolizm jest również jedyną z nielicznych śmiałych idei, które doczekały się

7

Reyner B., Megastrucutre: Urban Futures of the recent Past. Thames and Hudson London,
London, 1976, s.47
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bezpośredniej wielkoskalowej realizacji. To odróżnia go od reszty opisywanych
w tym artykule utopijnych wizji.
2.3. Archigram i Oosterhuis
„W drugiej połowie lat 60. XX wieku, w różnych mieszkaniach Hampstead,
zaczęła się spotykać swobodna grupa ludzi, aby omawiać projekty, wymyślać listy
do prasy, robić projekty konkursowe oraz nastawiać się negatywnie do nudnej pracy
w londyńskich biurach architektonicznych.” 8 Powstał Archigram – prokonsumencka, futurystyczna i zafascynowana nowymi technologiami grupa. Jednym z najważniejszych jej celów było stworzenie nowej rzeczywistości, która proponowana
była w formach konceptualnych projektów. Grupa stała się symbolem nowej wizjonerskiej architektury, poszukiwania niemożliwego oraz wielką inspiracją dla wielu
współczesnych architektów.
Rysunek 4. Archigram- Walking City

Źródło: http://www.archigram.net/projects_pages/walking_city_4.html
W 1964 roku członek Archigramu, Ron Herron, w swoim tekście proponuje
wybudowanie ogromnej struktury. Inteligentnego budynku, robota, który mógłbym
samodzielnie poruszać się po ziemi. Jego zasada działania podobna byłaby do
samochodu kempingowego, w specjalnie wytworzonych w tym celu stacjach
uzupełniałby braki surowców oraz pozbywał się nieczystości. Budynek mógłby
przyczynić się do zamieszkania terenów zniszczonych po kataklizmach lub wojnach,
umożliwiając bardzo szybką zmianę struktur urbanistycznych. Koncepcja stanowiła
zapewne odpowiedź na następstwa światowych wojen, których widmo w związku
z trwającą Zimną Wojną wciąż wisiało nad światem.
8
Cook P., Greene D. , Archigram 1, w: Archigram, Cook P., Archigram(Group)(red.), Princeton
Architectural Press, New York 1999. s.8
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Podobne fascynacje widać wyraźnie u Kasa Oosterhuisa, który podkreśla zawsze, że projektuje obiekty dzisiejszych czasów, stawiając tym samym tezę, że
żyjemy w czasach jutra. W jego projektach widać myślenie o całości, stara się, by
obiekty, które projektuje były utrzymane w podobny duchu co współczesne
wzornictwo przemysłowe. Wymyślone i zaprojektowane w sposób totalny, z traktowaniem każdego elementu jako całości, podobnie, jak ma to miejsce w przyrodzie.
Możemy tak odbierać chociażby jego koncepcyjny projekt z 2003 roku, Muscle
NSA. Projekt ONL zakładał wykorzystanie sztucznej inteligencji. Polegała ona na
czujnikach, które analizowały ruch ludzi znajdujących się wokół obiektu, który
w zależności od potrzeb powiększał się, zmniejszał lub poruszał. Ciekawym rozwiązaniem zastosowanym w projekcie było wykorzystanie modułu uczącego obiekt
zachowań. Po 3 miesiącach obecności w Centre Pompidou, obiekt miał wytworzyć
własne wzorce zachowań, stając się tym samym samodzielnym bytem. Ileż analogii
widzimy tu do pomysłu Herrona. Oosterhuis zrealizował w mniejszej skali idee
budynku robota, która stanowiła rdzeń koncepcji Archigramu.
Rysunek 5. ONL- Muscle NSA

Źródło: http://www.chriskievid.nl/fileadmin/images/MuscleNSA/ MuscleNSA_04.jpg

Zakończenie
Utopijne i wizjonerskie projekty przyczyniają się w znaczny sposób do
rozwoju architektury, sprawiają, że chcemy sięgać dalej. Chcemy, by nasze budynki,
środowisko, w którym żyjemy, odpowiadało wszelkim naszym potrzebom. To
sprawia, że budynki przestają być tylko schronieniem, miejscem gdzie czujemy się
bezpieczni, jak pisał Le Corbusier. Stają się częścią naszego interaktywnego życia.
Architektura nie ma wyboru – musi stawać się coraz bardzie zaawansowana technicznie, szukać rozwiązań, podobnych do tych, które znamy z wirtualnego świata.
Przyczynić się to do tego mogą próby realizowania nawet najbardziej odważnych
koncepcji przestrzennych uwzględniających zmieniające się środowisko. Dzięki nim
będziemy mogli już dziś zobaczyć architekturę jutra.
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Streszczenie
Artykuł opisuje, zależność pomiędzy XX wiecznymi utopijnymi koncepcjami
architektonicznymi zestawionymi z współcześnie realizowanymi obiektami lub
prototypami, poprzez analizy wykorzystania ruchu w sztuce, ze szczególnym
uwzględnieniem rzeźby i architektury. Ruch i dynamika od zawsze stanowiły
element, który fascynował człowieka.
Ruch pojawia się najpierw w rzeźbie za sprawą Marcela Duchampa, w ślad
z jego dziełami idą między innymi Alexander Calder i George Ricky. Dopiero
później architekci dostrzegają w nim element mogący zmienić sposób tworzenia
i myślenia o architekturze. Jednym z pierwszych, którzy twierdzą, że architekturę
i rzeźbę należy traktować jako tożsame, jedynie zróżnicowane skalą jest László
Moholy-Nagy.
Celem pracy jest opisanie oraz próba analizy podstaw idei ruchu w utopijnych
koncepcjach architektonicznych i urbanistycznych XX wieku. Autor przedstawia
reprezentatywne przykłady, a za takie uznaje teorie Yony Friedmana, japoński
Metabolizm oraz koncepcje Archigramu. Zestawia je ze współcześnie realizowanymi obiektami lub prototypami - apartamentem Garego Changa i Muscle NSA
autorstwa ONL.
Praca stanowi próbę poszukiwani, analogii pomiędzy wyżej wymienionymi
koncepcjami, a współcześnie stosowanymi rozwiązaniami. Autor zauważa, że
współcześni architekci bardzo chętnie wykorzystują, po odpowiednich modyfikacjach i doprecyzowaniu, koncepcje powstałe wcześniej jako wyłącznie utopijnie
wizje.
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Summary
Article describes the relationship between utopian ideas of the twentieth
century juxtaposed with contemporary architectural structures or prototypes through
the analysis of the use of movement in art, focusing on sculpture and architecture.
Motion and dynamics have always been part of what has fascinated humans.
The movement appears first in sculpture through Marcel Duchamp, he is
followed by Alexander Calder and George Ricky. Afterwards architects saw in
movement an element that could change the way of thinking about development of
contemporary architecture. One of the first who claim that the architecture and
sculpture should be regarded as the same, the only difference being the scale, was
László Moholy-Nagy.
Main aim of this study is to describe and attempt to analyse the basis of the
idea of utopian movement in architecture and urban planning concepts of the
twentieth century. The author presents representative examples for the theories
considering Yona Friedman, Japanese Metabolism and Archigram concepts and
comparing them with contemporary objects or prototypes, for example Gary Chang
apartment and ONL’s Muscle NSA.
The work is an attempt to seek analogies between the above-mentioned
concepts and solutions used today. The author notes that contemporary architects are
eager to use the concepts of earlier utopian visions.
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CZĘŚĆ III
PART III
WYBRANE PROBLEMY Z FINANSÓW
I RACHUNKOWOŚCI
SELECTED PROBLEMS OF FINANCE
AND ACCOUNTING

Jerzy Gierusz

KIERUNKI EWOLUCJI RACHUNKOWOŚCI NA TLE ZADAŃ AUDYTU
Słowa kluczowe: rachunkowość finansowa, audyt sprawozdań finansowych,
Zielona księga

EVOLUTION OF ACCOUNTING AND THE ROLE OF AUDIT
Keywords: financial accounting, auditing financial statements, Green Book
1.

Wprowadzenie

W październiku 2010 r. Komisja Europejska opublikowała tzw. Zieloną Księgą
zatytułowaną „Polityka badania sprawozdań finansowych: lekcje wyciągnięte
z kryzysu”. Jest to wezwanie do publicznej debaty na temat kierunków zmian prawa
europejskiego w celu wzmocnienia roli biegłego rewidenta jako gwaranta stabilności rynków finansowych. Kryzys ekonomiczny dowiódł bowiem słabości
istniejących rozwiązań. „Fakt, iż w latach 2007 – 2009 wiele banków ujawniło
ogromne straty w pozycjach bilansowych i pozabilansowych, nasuwa pytanie nie
tylko o to, jak biegli rewidenci mogli przekazywać klientom sprawozdania za te
okresy bez zastrzeżeń ale również o przydatność i adekwatność obecnych ram
legislacyjnych” 1. Z drugiej strony, rośnie złożoność i dynamika globalnych zjawisk
gospodarczych opisywanych przez standardy rachunkowości. Nie może to pozostawać bez wpływu na ich heterogeniczny charakter, kształtowany przez wielość kultur
i tradycji, a przy tym oddających najtrudniejszy, bo finansowy wymiar, zachodzących procesów. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie przemian jakie
zachodzą we współczesnej rachunkowości i ich skonfrontowanie z funkcjami
audytu. Pozwoli to uzyskać odpowiedź na pytanie: czy trudności w osiąganiu celów
1

Zielona Księga. Polityka badania (2010, s. 3)
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audytu mają charakter obiektywny, wynikający z przekształceń jakim poddawana
jest rachunkowość, czy też pozostają następstwem niedomagań prawa. Spróbujmy
udowodnić tezę, iż to właśnie rosnący stopień skomplikowania sprawozdań finansowych – głównie w obszarze wyceny aktywów i zobowiązań – rodzi zasadnicze
bariery w dopełnieniu funkcji audytu. Zwłaszcza, że na proces ten nakłada się
zjawisko ostrej konkurencji cenowej pomiędzy podmiotami uprawnionymi do badania ksiąg, co skutkuje tendencjami do upraszczania procedur rewizji. W pracy
posłużono się analizą i krytyką literatury krajowej i zagranicznej, a także aktów
prawnych oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
i Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej.
2.

Kierunki ewolucji rachunkowości finansowej

Współcześnie, rachunkowości finansowa przechodzi proces głębokiej transformacji będącej konsekwencją:
1. adaptowania nowych Założeń Koncepcyjnych Międzynarodowych Standardów
Sprawozdawczości Finansowej
2. odejścia od kosztu historycznego na rzecz wyceny w wartościach godziwych,
3. dążenia do ujednolicenia formuły sprawozdania finansowego,
4. rozszerzenia zakresu sprawozdawczości finansowej.
We wrześniu 2010 r. IASB (Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości – International Accounting Standard Board) oraz FASB (Rada Standardów
Rachunkowości Finansowej – Financial Accounting Standard Board – USA),
uzgodniły nowe Założenia Koncepcyjne Sprawozdawczości Finansowej. Wyeliminowano między innymi zasady: kosztu historycznego, ostrożności, współmierności, przewagi treści ekonomicznej nad formą oraz koncepcję jasnego i rzetelnego
obrazu. Na plan pierwszy wysunięto dawców kapitału jako podstawowych odbiorców informacji generowanych przez rachunkowość (por. Międzynarodowe Standardy, 2011, s. A-29 – A-42).
Z punktu widzenia audytu kluczowym jest tu odejście od kosztu historycznego
jako podstawy wyceny. W modelu kosztu historycznego rzeczywiste ceny nabycia/
zakupu oraz koszt wytworzenia ustalane są na podstawie obcych dokumentów
źródłowych stąd, wycenę aktywów i zobowiązań, a więc także pomiar wyniku
finansowego charakteryzuje:
1. sprawdzalność,
2. obiektywizm,
3. prostota pomiaru,
4. łatwość standaryzacji procedur,
5. ciągłość stosowania raz przyjętych metod,
6. ograniczone możliwości manipulowania wartością,
7. wiarygodność otrzymywanych wyników,
8. daleko posunięta zbieżność z prawem podatkowym.
W efekcie, możemy mówić o znacznym zaufaniu interesariuszy do uzyskiwanych informacji i relatywnej prostocie weryfikacji sprawozdania finansowego.
Niestety, „rachunkowość kosztu historycznego” wykazuje istotny mankament – jest
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nim ukierunkowanie na odwzorowanie, jedynie przeszłości przedsiębiorstwa.
Tymczasem współczesny odbiorca poszukuje głównie informacji użytecznych,
odzwierciedlających potencjał tkwiący w danym podmiocie, a zatem zorientowanych na przyszłe dokonania jednostki. Stąd, sięganie do wycen w wartości godziwej.
MSSF 13 przez kategorię tę rozumie „cenę jaką można by uzyskać przy sprzedaży
składnika aktywów lub którą należałoby zapłacić za przeniesienie zobowiązania,
w zwykłej transakcji pomiędzy uczestnikami rynku na dzień wyceny” (Gierusz,
2012, s. 210). Jest to definicja zbieżna z regulacją art. 28 ust. 6 ustawy o rachunkowości. Wartość godziwa ma charakter hipotetyczny, o czym przesądzają istotne
założenia przyjęte przy jej pomiarze, a dotyczące:
1. sprzedaży danego obiektu wraz z całą jednostką rozliczeniową (zbiorem innych
powiązanych aktywów),
2. możliwie najbardziej efektywnego wykorzystania składnika aktywów niefinansowych,
3. operowania na głównym lub najkorzystniejszym rynku,
4. posiadania przez uczestników transakcji pełnej wiedzy o danym obiekcie.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ze względu na metodykę audytu wartość godziwą charakteryzuje:
brak obiektywizmu, będący konsekwencją hierarchiczności metod pomiaru 2,
konieczność stosowania skomplikowanych procedur (modeli wyceny), zwłaszcza przy ograniczonym dostępie do aktywnego rynku,
eliminacja ciągłości, co redukuje porównywalność uzyskiwanych wyników,
możliwość wyznaczenia dla jednego obiektu wielu wartości godziwych,
stworzenie warunków do manipulowania wartością, a tym samym wynikiem
finansowym,
poważne rozejście się prawa bilansowego i podatkowego, przez co wzrasta
znaczenie podatku odroczonego.

Istotne dla audytu konsekwencje stosowania wyceny w wartości godziwej
można scharakteryzować następująco.
1.

Coraz więcej w księgach szacunków, prognoz i przewidywań bazujących na
subiektywnych założeniach przyjmowanych przez jednostkę. Dotyczy to
zwłaszcza następujących obszarów:
− wyceny nieruchomości inwestycyjnych,
− tworzenia i rozwiązywania rezerw,
− dokonywania odpisów z tytułu utraty wartości aktywów i ich odwracania,
− pomiaru kosztów i przychodów z kontraktów długoterminowych,
− wyceny instrumentów finansowych.

Amerykański standard SFAS 157 wyróżnia trzy źródła pomiaru wartości godziwej: rzeczywiste
ceny identycznych aktywów/zobowiązań pochodzące z aktywnego rynku, ceny podobnych
aktywów/zobowiązań pochodzące z mniej aktywnych rynków, założenia własne jednostki
por. Eptein, Nach, Bragg (2009, s. 194), Janowicz (2010, s. 262). Podobną metodyką przyjęto
w MSSF 13, por. J. Gierusz (2012, s. 213).
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2.

Ujawniane są koszty i przychody będące rezultatem realnych transakcji kupna,
sprzedaży i zużycia oraz stanowiące wyraz zdarzeń przyszłych i niepewnych
(np. tworzenie i rozwiązywanie rezerw).

3.

Sprawozdanie finansowe prezentuje wyniki cząstkowe o różnym prawdopodobieństwie ich realizacji, w tym powstałe np. wskutek przeszacowania
nieruchomości inwestycyjnej do aktualnej ceny rynkowej – mimo, że przedsiębiorstwo nie zamierza danego obiektu sprzedawać lub wynikające z różnic
kursowych ustalonych na moment bilansowy.

4.

Powstaje pytanie nie tylko o to jak wyceniać, ale czy w ogóle ująć daną kategorię w księgach rachunkowych, np.: aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego – wymaga to oszacowania przyszłych kwot dochodu do opodatkowania.

5.

Rośnie rola polityki rachunkowości i jej ujawnień – poza nielicznymi
wyjątkami to przedsiębiorstwo samodzielnie rozstrzyga czy zasadną jest wycena w wartościach godziwych i jaką podstawę pomiaru tej wartości przyjąć.

6.

W aktywach pojawia się dodatkowa kategoria: nadwyżka wartości godziwej
ponad koszt historyczny – jest to zasób wirtualny, który może stać się realnym
pod warunkiem sprzedaży przeszacowanego składnika aktywów.

7.

Bilans obejmuje pozycje wyceniane według różnych modeli – część składników wyrażona jest w koszcie historycznym, inne w wartości godziwej.
Utrudnia to znacznie dokonywanie porównań w czasie i przestrzeni.

8.

Sprawozdanie finansowe odzwierciedla nie tylko finansowe skutki zdarzeń
zachodzących w samym przedsiębiorstwie, ale także mających miejsce w jego
dalszym otoczeniu, np.: wahania cen rynkowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej środków trwałych.

9.

Obserwujemy zbliżenie metod rachunkowości zarządczej i finansowej – dotyczy to zwłaszcza budżetowania, podziału kosztów na stałe i zmienne, rachunku
dyskonta, czy raportowania według segmentów.

Potwierdzeniem tendencji zmian, o których mowa są rozwiązania zawarte
w dwóch dyskutowanych aktualnie projektach Międzynarodowych Standardów
Sprawozdawczości Finansowej:
1. Leasing (Leases), który zastąpić ma MSR 17 3,
2. Przychody z kontraktów z klientami (Revenue form Contracts with Customers),
przygotowywany w miejsce MSR 18 i MSR 11 4.

3
4

Por. Leases, Exposure Draft (ED/2010/9).
Por. Revenue from Contracts with Customers, Exposure Draft (ED/2010/6).
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Istotą proponowanych zmian w obszarze leasingu jest:
1. odejście od podziału na leasing finansowy i operacyjny,
2. odzwierciedlenie skutków każdej umowy w bilansie leasingobiorcy poprzez
ujęcie: w aktywach – prawa do użytkowania przyjętego obiektu, w pasywach –
zobowiązania z tytułu leasingu,
3. wycena obu kategorii według bieżącej wartości płatności leasingowych,
co wymaga oszacowania:
− okresu leasingu, z uwzględnieniem prawdopodobieństwa przedłużenia lub
skrócenia umowy,
− płatności leasingowych, w tym kwot warunkowych zależnych np.: od
przyszłego dochodu pozyskiwanego z leasingowanego obiektu,
− krańcowej stopy procentowej.
W zakresie pomiaru i ujmowania przychodów, projekt standardu przewiduje
miedzy innymi:
1. ujęcie przychodu w momencie przekazania kontroli nad dostarczonym towarem lub usługą,
2. wydzielenie i alokowanie odrębnych kwot przychodów do poszczególnych
elementów umowy (np.: w branży telekomunikacyjnej, do sprzedanego telefonu i samej usługi), co w wielu wypadkach wymagać będzie subiektywnych
ocen,
3. szacowanie przychodów z uwzględnieniem prawdopodobieństwa zapłaty przez
klienta.
Jednym ze skutków opisywanych procesów jest ograniczone zaufanie odbiorców do pozyskiwanych informacji, a w ślad za tym rosnące oczekiwania wobec
audytora. Przedmiotem badania należy bowiem uczynić nie tylko formalną stronę
procesu wyceny, ale przede wszystkim poddać weryfikacji zasadność przyjęcia
wartości godziwej jako podstawy ustalania wartości – wszędzie tam, gdzie regulacje
jako alternatywę pozostawiają koszt historyczny. Następnie, oceną należy objąć:
dobór modelu pomiaru wartości godziwej i danych liczbowych stanowiących
podstawę szacunków, a także zakres ujawnień o zastosowanych rozwiązaniach.
Drugim czynnikiem wyznaczającym kierunek przekształceń współczesnej
rachunkowości jest dążenie do ujednolicenia formuły sprawozdania finansowego.
Wyrazem tych zamierzeń stał się wspólny projekt opracowany przez IASB i FASB
– jego pierwsza wersja ukazała się w 2008 r., a draft standardu opublikowano
w 2010r. 5. Omawiana koncepcja bazuje na dwóch zasadniczych założeniach: dezagregacji i spójności. Zgodnie z pierwszym z nich, informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym powinny być tak strukturyzowane, aby zapewnić użytkownikowi
ocenę kwot, horyzontu czasowego oraz stopnia niepewności przyszłych przepływów pieniężnych. Spójność oznacza tu istnienie współzależności między pozycjami poszczególnych członów sprawozdania, ich wzajemne wspieranie się i uzupeł5

Por. Discussion Papier. Preliminary Views on Financial Statement Presentation (2008), Staff
Draft. IFRS X Financial Statement Presentation (2010), patrz także J. Gierusz (2010), J. Gierusz
(2009).
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nianie. Zgodnie z tą cechą, informacje przedstawia się w sposób pozwalający
uchwycić związki istniejące pomiędzy sprawozdaniem:
− z sytuacji finansowej (bilansem),
− z całkowitych dochodów (rachunkiem zysków i strat),
− z przepływów pieniężnych,
w ramach wyróżnionych sekcji i kategorii. Nowe wyzwania jakie projekt stawia
przed audytorem wynikają głównie z daleko posuniętej detalizacji informacji, co
wymagać będzie selekcji i syntezy danych. Pojawi się też zupełnie nowy obszar
badań – ocena relacji, sprzężeń jakie powinny zachodzić w ramach samego sprawozdania, np.: pomiędzy aktywami i zobowiązaniami działalności operacyjnej,
a generowanymi przez te kategorie kosztami i przychodami oraz przepływami
pieniężnymi.
Trzeci nurt przemian współczesnej rachunkowości wiąże się z próbami
rozszerzenia sprawozdania finansowego o nowe obszary:
1. społeczną i środowiskową odpowiedzialność biznesu,
2. zasoby intelektualne (ludzkie, relacyjne, organizacyjne),
3. identyfikację i ocenę ryzyka na jakie narażone jest przedsiębiorstwo,
4. realizowane strategie rozwoju.
Potrzebę włączenia wymienionych aspektów działalności spółek w zakres
badania dostrzega także Zielona Księga. Na stronie 8 czytamy „Należy rozważyć,
czy kwestie informacyjne, np. potencjalne rodzaje ryzyka, ewolucja sektora, ryzyko
zmiany cen towarów, ryzyko walutowe itp., przedstawione razem ze sprawozdaniem
z badania lub w ramach takiego sprawozdania mogłyby zapewnić większą wartość
dla stron zainteresowanych” 6.
I dalej „Należy rozważyć, w jakim zakresie biegli rewidenci powinni oceniać
dostarczone przez spółkę informacje wybiegające w przyszłość, a – zważywszy na
ich uprzywilejowany dostęp do kluczowych informacji – rozważyć, w jakim zakresie biegli rewidenci powinni samodzielnie dokonywać prognoz gospodarczych
i finansowych na temat spółek” 7.
3.

Funkcje audytu

Funkcje rewizji finansowej wynikają z jej celów. Zgodnie z art. 65 ustawy
o rachunkowości „Celem badania sprawozdania finansowego jest wyrażenie przez
biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem, o tym czy sprawozdanie
finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz
czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik
finansowy badanej jednostki. Opinia, o której mowa powinna również stwierdzać,
czy sprawozdanie finansowe sporządzono w oparciu o obowiązujące regulacje
prawne, w tym statut lub umowę jednostki oraz czy zawiera wszystkie informacje
istotne dla oceny dokonań podmiotu.
6
7

Zielona Księga. Polityka badania (2010, s. 8).
Tamże, s. 10.
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Według Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Kontroli
Jakości (2009, s. 16) „Celem badania jest zwiększenie stopnia zaufania potencjalnych użytkowników do sprawozdań finansowanych”. Osiąga się to poprzez stwierdzenie, że sprawozdanie finansowe przekazuje jasny i rzetelny obraz spółki wykreowany na podstawie obowiązujących jednostkę standardów rachunkowości –
krajowych lub międzynarodowych.
Cel badania sprawozdania finansowego determinuje zadania rewizji finansowej. M. Andrzejewski (2012, s. 113) wymienia tu funkcje:
− kontrolną,
− informacyjną,
− uwierzytelniającą (atestacyjną),
− korygującą.
Podstawową jest funkcja kontrolna, polegająca na weryfikacji poprawności
przygotowania dokumentów księgowych, ich ujęcia w księgach rachunkowych oraz
dokonania stosownych ujawnień w sprawozdaniu finansowym.
Opinia i raport biegłego rewidenta zawierają ponadto szereg istotnych dla
przedsiębiorstwa informacji – zapewniając tym samym realizację drugiej z wymienionych funkcji. Jest to przykładowo, ocena zdolności jednostki do kontynuowania
działalności, czy analiza jej sytuacji finansowej i majątkowej (płynności, rentowności, zadłużenia, obrotowości itp.).
Funkcja atestacyjna sprowadza się do stwierdzenia, że sprawozdanie finansowe
jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia rzeczywistości, co mogło być
spowodowane błędem lub celowym oszustwem. Zastosowano zatem właściwe zasady i procedury, dzięki czemu informacje dostarczane przez rachunkowość odznaczają się wymaganymi cechami jakościowymi: przydatnością w podejmowaniu decyzji oraz wiernością odzwierciedlenia.
Funkcję korygującą audytu, biegły rewident realizuje przedkładając propozycje
korekt do sprawozdania finansowego – umożliwia to przejście od jego wersji
pierwotnej do ostatecznej. W ten sposób audytor wprost kształtuje poszczególne
pozycje sprawozdania – z badań M. Andrzejewskiego (2012, s. 237) wynika, że
dotyczy to głównie odpisów aktualizujących wartość aktywów oraz tworzenia
rezerw.
Badanie sprawozdania finansowego przebiega przy zachowaniu zasad bezstronności i niezależności. Zgodnie z art. 56 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach,
warunki te są zachowane, jeżeli audytor:
1. nie posiada w badanej jednostce akcji, udziałów lub innych tytułów własności,
2. w ostatnich trzech latach nie uczestniczył w prowadzeniu ksiąg rachunkowych
lub przygotowaniu sprawozdania finansowego tego podmiotu,
3.
nie osiągnął w ciągu ostatnich 5 lat, co najmniej 40 % przychodu rocznego
z tytułu świadczenia usług dla ocenianej jednostki.
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Podsumowując tę część wywodów możemy stwierdzić, że sprawozdania
finansowe opisują coraz bardziej złożoną rzeczywistość gospodarczą, przez co
procedury ich przygotowania stają się skomplikowane, a identyfikowane w nich
wartości oparte są w dużej mierze na szacunkach. W efekcie realizacja wymienionych funkcji audytu staje się coraz bardziej pracochłonna i czasochłonna, a ponadto
wymaga znacznie wyższych kwalifikacji. Rośnie też ryzyko wydania nietrafnej
opinii, co pociąga za sobą wysokie koszty ubezpieczenia.
4.

Bariery realizacji zadań audytu

Tymczasem od kilku lat rynek usług audytorskich w Polsce charakteryzuje
ostra konkurencja cenowa, spychająca na dalszy plan kryteria jakości i niezależności. W efekcie obserwujemy systematyczny spadek cen na oferowane usługi.
Firmy audytorskie, aby utrzymać się na rynku zmuszone są świadczyć coraz szerszy
wachlarz usług towarzyszących (doradczych), ograniczają też rotację klientów.
Niskie ceny skutkują dążeniem do redukcji kosztów badania, co osiąga się między
innymi poprzez:
− standaryzację procedur,
− zatrudnianie asystentów o ograniczonych kwalifikacjach,
− skracanie czasu badania.
Rodzi to realne niebezpieczeństwo słabej jakości realizowanych usług.
Towarzyszą temu zjawiska naruszania niezależności: koncentracji rynku oraz
pozyskiwania znacznej części przychodów od jednego klienta. Wątpliwości
pojawiają się także na gruncie etyki zawodu biegłego rewidenta 8.
W efekcie poważna część podmiotów, których sprawozdania finansowe
podlegają badaniu przez biegłych rewidentów:
1. jest rozczarowana wynikami audytu, gdyż w ich opinii nie wnosi on „wartości
dodanej”,

8
Etyka jest działem filozofii zajmującym się refleksją nad ludzkimi zachowaniami i ustalaniem
zasad moralnego zachowania. W początkowych latach swojego istnienia etyka była przedmiotem
badań i rozważań naukowych. Wielcy myśliciele dochodzili (i cały czas dochodzą) do tego czym
ona jest i do czego jej potrzebujemy. Dopiero z biegiem lat zaczęła przybierać taką formę, w jakiej
znamy ją dzisiaj: zbioru norm i zasad moralnych. Należy zwrócić uwagę na to, że nie wolno mylić
etyki z moralnością, gdyż są to dwa zupełnie różne pojęcia. Moralność mianowicie jest sposobem
postępowania jednostki, natomiast etyka zazwyczaj kojarzona jest z rzeczownikiem odnoszącym
się do jej sfery zastosowania. W ostatnim czasie jedną z najprężniej rozwijających się gałęzi etyki
jest etyka biznesu. Wnikając głębiej w zagadnienie etyki biznesu dochodzi się do problemu
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw jako zbioru pomysłów dotyczących decyzji biznesowych i działań firmy wpływających na wszystkich i wszystko w jej otoczeniu; ponieważ
prowadzenie biznesu polega na czymś więcej niż tylko na przynoszeniu zysków. Wiele firm nie
dba o swoje otoczenie, na które składają się pracownicy i ich rodziny oraz środowisko naturalne.
Wszelkie nadużycia i oszustwa starannie maskują, aby uniknąć konsekwencji. Na szczęście
w czasach szybkiej wymiany informacji i wszechobecności mediów coraz więcej takich przewinień wychodzi na jaw. Patrz szerzej: Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości (2007),
Zasady etyki zawodowej biegłych rewidentów (2009).
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2.
3.

z góry traktuje audyt jako zbędną i kosztowną procedurę wymuszoną regulacjami prawa,
wywiera presję na audytorach w celu uzyskania oczekiwanej opinii, zgodnie
z zasadą „płacę to wymagam”.

Ten stan rzeczy pozostaje w jaskrawej sprzeczności z funkcjami jakie audyt
może i powinien spełniać w warunkach rozwiniętej gospodarki rynkowej. Jak
stwierdza Zielona Księga „badanie sprawozdań finansowych powinno być głównym
czynnikiem działającym na rzecz stabilności finansowej, gdyż daje pewność co do
prawdziwej kondycji finansowej wszystkich spółek.... Rzetelność badania sprawozdań finansowych to klucz do przywrócenia pewności i zaufania do rynku;
przyczynia się ono do ochrony inwestorów i ogranicza koszty kapitału po stronie
spółek” 9.
5.

Propozycje zawarte w Zielonej Księdze

W związku z zaistniałą sytuacją nasuwa się pytanie: jakimi metodami Komisja
Europejska chce rozwiązać przedstawione problemy. Zielona Księga ma tę istotną
zaletę, iż nie oczekuje, aby poprawę jakości usług audytorskich można było
osiągnąć tylko przez mnożenie organów kontrolnych.
W krótkim horyzoncie czasu interesującą wydaje się propozycja objęcia pewną
formą badania również sprawozdań finansowych małych i średnich przedsiębiorstw.
Biorąc pod uwagę ich liczbę, udział w tworzeniu PKB i skalę zatrudnienia, MSP
prezentują olbrzymi potencjał gospodarczy. W tym przypadku, nawet uproszczony
przegląd ksiąg powinien poprawić bezpieczeństwo obrotu towarowego, podnieść
jakość prowadzonej ewidencji, a tym samym przydatność dostarczanych przez
rachunkowość informacji. Drobni przedsiębiorcy z zadowoleniem przyjęliby,
zwłaszcza weryfikację poprawności ich rozliczeń podatkowych. Efektem ubocznym
byłoby „rozładowanie” rynku usług audytorskich – ograniczenie istniejącej luki
pomiędzy podażą a popytem.
W dłuższej perspektywie na uwagę zasługują plany umiędzynarodowienia
zawodu biegłego rewidenta. Służyć temu powinno:
− stworzenie „paszportu europejskiego” dla audytorów, co umożliwiłoby im
świadczenie usług na obszarze całej Unii Europejskiej,
− przyznawanie firmom audytorskim europejskich certyfikatów jakości,
− utworzenie ogólnoeuropejskiego rejestru audytorów z jednolitymi wymaganiami kwalifikacyjnymi, o jednolitych przepisach dotyczących zarządzania,
własności i niezależności, przy jednym organie regulującym.
Ograniczeniu koncentracji rynku powinno służyć powoływanie konsorcjów do
badania sprawozdań finansowych z udziałem małych firm. Wchodziłyby one
w porozumienie z jednym z podmiotów „wielkiej czwórki”, uczestnicząc w audycie
dużych spółek, do których mają ograniczony bieżący (codzienny) dostęp.

9

Zielona Księga. Polityka badania (2010, s. 3).

81

Bardzo radykalnym wydaje się natomiast rozwiązanie polegające na wyznaczeniu organu zewnętrznego, który poza przedsiębiorstwem dokonywałby wyboru
audytora, określając jego wynagrodzenie oraz czas trwania badania.
6.

Podsumowanie

1.

Przeprowadzone analizy literatury przedmiotu, aktów prawnych oraz krajowych i międzynarodowych standardów, dowodzą słuszności przyjętej na
wstępie tezy, iż głównym powodem ograniczania realizacji funkcji audytu jest
rosnący stopień skomplikowania sprawozdań finansowych. Z drugiej strony,
ostra konkurencja cenowa wymusza redukcję kosztów badania, co skutkuje
obniżaniem jakości świadczonych usług.

2.

Jak dotychczas w analizowanym obszarze mechanizm rynkowy się nie sprawdza, rodząc pokusę sięgania po środki administracyjne, bo za takie należy
uznać propozycję wyboru audytora przez stronę trzecią.

3.

Rozwiązania zawarte w Zielonej Księdze są niewątpliwie interesujące, ale ich
wdrożenia możemy oczekiwać dopiero w odległej perspektywie czasowej.
Momentalnie, sytuację może natomiast uzdrowić otwarcie dla usług audytorskich rynku MSP, o ile oczywiście drobni przedsiębiorcy dostrzegą w audycie
„wartość dodaną”, a za taką z pewnością uznają weryfikację rozliczeń
podatkowych.
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Streszczenie
Współcześnie rachunkowość finansowa przechodzi etap poważnych przemian,
wyznaczanych przez: (1) przyjęcie nowych Założeń Koncepcyjnych Sprawozdawczości Finansowej, (2) odejście od kosztu historycznego na rzecz wyceny w wartościach godziwych, (3) dążenie do ujednolicenia formy sprawozdania finansowego,
(4) próby rozszerzenia zakresu sprawozdawczości finansowej. Wskutek tych zjawisk
audyt sprawozdań finansowych staje się coraz bardziej pracochłonny i wymagający
wysokich kwalifikacji. Tymczasem, od kilku lat rynek usług audytorskich w Polsce
charakteryzuje ostra konkurencja cenowa, wymuszająca: standaryzację procedur,
zatrudnianie asystentów o ograniczonych kwalifikacjach, skracanie czasu badania.
Rodzi to niebezpieczeństwo niskiej jakości świadczonych usług. Na tle kryzysu
światowego, problemy te dostrzega także Komisja Europejska, czego wyrazem było
wydanie tzw. „Zielonej księgi”, zawierającej propozycje uzdrowienia sytuacji
w zakresie audytu.
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Summary
Contemporary financial accounting is undergoing serious changes driven by:
(1) changes made to the Conceptual Framerwork for Financial Reporting, (2)
departure from historical cost and replacement by fair values, (3) drive towards
a more consistent presentation of financial statements, (3) attempt to widen the
scope of financial reporting. Consequently auditing financial statements has become
both more time consuming and requires high qualifications. However the last couple
of years has been a period of fierce price competition on the Polish audit market
which led to: standardization of procedures, employment of junior assistants with
limited qualifications, reduction of number of hours per audit assignment. This may
result in a threat of low quality of service provided. In the face of the global crisis
these issues have also been noticed by the European Commission which gave rise to
publishing the “Green Book” containing proposals how audit could be cured.
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ZMIANY W RACHUNKOWOŚCI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2012 ROKU
NA PRZYKŁADZIE PLACÓWKI OŚWIATOWEJ
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CHANGES IN THE POLISH BUDGETARY UNITS ACCOUNTING IN 2012 USING
EDUCATIONAL INSTITUTIONS AS AN EXAMPLE
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Wstęp
Celem artykułu jest zaprezentowanie zmian wprowadzonych rozporządzeniem
Ministra Finansów z 19 stycznia 2012 roku 1, zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości budżetowej oraz planów kont dla budżetu
państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych,
samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz
państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej 2).
Kierownicy jednostek wymienionych w rozporządzeniu zostali zobligowani do
wprowadzenia zmian w polityce rachunkowości w ciągu sześciu miesięcy, to jest do
16 sierpnia 2012 roku. Zmiany przepisów zostały wprowadzone zarówno w częś-ci
zasadniczej rozporządzenia, jak i w załącznikach dotyczących planów kont, sposobu ujmowania operacji na kontach oraz wzorów sprawozdań finansowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Oznacza to dokonanie w tym zakresie niezbędnych korekt w systemie rachunkowości we wszystkich
jednostkach sfery finansów publicznych, a zatem także w placówkach oświatowych.

1
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 roku zmieniające rozporządzenie
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów
jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających
siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r. poz. 121).
2
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad
rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych
funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 128, poz. 8610) oraz Rozporządzenie
Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad, rachunkowości oraz planów
kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U Nr 208, poz.1375).
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1.

Podstawowe regulacje prawne zasad rachunkowości jednostek budżetowych

Podstawowym aktem prawnym, który reguluje finanse kraju, jest Konstytucja
Rzeczpospolitej Polskiej. Do jej zasad i wartości nawiązuje ustawa o finansach
publicznych (z 2005 roku i z roku 2009), rozwijając te pojęcia w swych
postanowieniach 3.
W wyniku analizy ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005
roku, dotyczącej efektywności gospodarowania środkami publicznymi, podjęto
prace zmierzające do zwiększenia racjonalizacji wydatkowania środków budżetowych. W wyniku tych działań przegłosowano w sierpniu 2009 roku w Sejmie
Rzeczpospolitej Polskiej znowelizowaną ustawę o finansach publicznych. Skutek tej
nowelizacji to przede wszystkim wprowadzenie zmienionych form organizacyjno –
prawnych jednostek sektora finansów publicznych i ich finansowania oraz prowadzenia gospodarki budżetowej.
W ustawie z 27 sierpnia 2009 roku 4 o finansach publicznych przyjęto zasady
i sposoby optymalnego doboru metod gospodarowania finansami, które mają na celu
zagwarantowanie oszczędnego i racjonalnego wydatkowania pieniędzy, zgodnie
z celami i zadaniami danej jednostki sektora publicznego. Finansowanie poszczególnych form tych jednostek – w zależności od modelu i specyfiki przedmiotu
działalności – jest bardzo istotne, ponieważ nieracjonalnie dobrany model finansowania może prowadzić do nieefektywnego zarządzania powierzonymi środkami 5.
Z kolei nieprawidłowa rejestracja operacji gospodarczych w systemie rachunkowości – a więc także operacji w zakresie źródeł finansowania – prowadzi do zafałszowania obrazu jednostki, sprzyja nadużyciom i utrudnia nadzór.
Podstawą prawną rachunkowości wszystkich podmiotów zobligowanych do
prowadzenia ksiąg handlowych jest ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 6, w znacznym stopniu znowelizowana ustawą z dnia 18 marca 2008 roku 7.
Na podstawie art. 10 i art. 13 tej ustawy podmioty, których dotyczy, winny opracować własną politykę rachunkowości oraz prowadzić dziennik, księgę główną,
księgi pomocnicze, zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont
ksiąg pomocniczych, a także wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz).
Do ustawy zasadniczej Minister Finansów wydaje rozporządzenia regulujące
rachunkowość jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

3

C. Kosikowski, Finanse publiczne komentarz, Wydanie 2, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis,
Warszawa 2006, s. 9.
4
Ustawa z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.).
5
Ustawa o finansach publicznych (dalej: uofp) umożliwia gromadzenie dochodów z określonych
tytułów wszystkim państwowym jednostkom budżetowym, w tym także (art. 11 a) prowadzącym
działalność na mocy przepisów ustawy o systemie oświaty.
6
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 ze
zm.).
7
Ustawa z dnia 18 marca 2008 o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. Nr 63 poz. 393).

86

W efekcie nowelizacji ustawy o finansach publicznych należało dostosować do
wprowadzonych zmian zasady rachunkowości sektora publicznego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 roku, w sierpniu 2012
roku jednostki budżetowe (państwowe i samorządowe) oraz samorządowe zakłady
budżetowe zastosowały nowe przepisy w sposobie ewidencji zdarzeń i operacji
gospodarczych. Zmiany te mają charakter porządkujący i ujednolicający, a także
uszczegóławiają i doprecyzowują wybrane zagadnienia dla potrzeb opracowania
polityki rachunkowości przez poszczególne jednostki8. Przez politykę rachunkowości rozumie się przyjęcie i konsekwentne stosowanie przez jednostki gospodarcze
specyficznych zasad i rozwiązań w zakresie ewidencji, wyceny i sporządzania sprawozdań finansowych dobranych tak, aby zapewnić odpowiednią jakość informacji
finansowych przeznaczonych dla szerokiego grona odbiorców 9. W tym przypadku
wskazanie w Rozporządzeniu ścisłych wskazówek co do ogólnych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych, metod wyceny aktywów oraz pasywów i obliczania
wyniku finansowego, a także sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych i systemu
ochrony danych ogranicza swobodę wyboru własnej polityki bilansowej. Jednakże
celem dość dużego zunifikowania jej zasad w sferze finansów publicznych jest
wymóg sprawozdawczości budżetowej.
Nowe przepisy w zakresie rachunkowości zwalniają miedzy innymi jednostki
budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe z konieczności dokonywania biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów z tytułu przyszłych świadczeń na rzecz
pracowników, w tym także świadczeń emerytalnych. W zamian wprowadzają
obowiązek ujęcia – w informacji uzupełniającej do sprawozdania finansowego –
danych dotyczących wysokości środków na świadczenia pracownicze, które zostały
zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej danej jednostki samorządu
terytorialnego.

Realizując postanowienia Rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2012 roku, wójtowie gmin wprowadzili zarządzenia wykonawcze w sprawie wprowadzenia nowych zasad polityki rachunkowości –
przykładem jest Zarządzenie Nr 39/12 Wójta Gminy Wielgie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie
wprowadzenia zasad polityki rachunkowości (http://bip.wielgie.pl/?a=3069).
Zmiany te obejmują:
1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych.
2. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego.
3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym:
a) zakładowego planu kont i wykazu kont ksiąg pomocniczych,
b) wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe prowadzone na komputerowych
nośnikach danych,
c) opisu systemu przetwarzania danych – systemu informatycznego.
4. System służący ochronie danych, w tym: dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych
dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów.
8

Prawo bilansowe określa politykę rachunkowości jako wybrane i stosowane przez jednostkę
rozwiązania dopuszczane ustawą, w tym także określone w MSR, zapewniające wymagalną jakość
sprawozdań finansowych (Ustawa o rachunkowości z dnia 18 marca 2008, Dz. U. Nr 63 poz. 393,
art. 3 ust. pkt. 11) oraz A. Helin, Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości, Warszawa 2000, s. 16-17.

9
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2.

Najważniejsze zmiany wprowadzone rozporządzeniem,
prowadzenia ksiąg rachunkowych w placówce oświatowej

dotyczące

Zagadnienie gromadzenia środków finansowych przez jednostki budżetowe,
podlegające organom administracji państwowej, a prowadzące działalność ujętą
w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 10, reguluje art. 11a ustawy
o finansach publicznych. Jednostki te gromadzą na odrębnym, wydzielonym
rachunku dochody z takich źródeł jak:
1. spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej;
2. odszkodowania i wpłaty za utracone bądź uszkodzone mienie;
3. działalność wykraczająca poza działalność podstawową, np. prowadzenie usług
szkoleniowych i informacyjnych;
4. opłaty egzaminacyjne, wydawanie świadectw i certyfikatów, sprawdzanie
kwalifikacji;
5. odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów i młodzieży w bursach i
internatach;
6. dopłaty bezpośrednie i inne płatności stosowane w ramach wspólnych polityk
Unii Europejskiej, uzyskiwane na podstawie odrębnych przepisów.
Zatem zmiany w polityce rachunkowości siłą rzeczy dotyczą także nowych
zasad ujmowania tych dochodów.
W związku z Rozporządzeniem z dnia 19 stycznie 2012 roku uszczegółowieniu
musiał ulec także sposób ewidencji wydatków placówek oświatowych w układzie
zadaniowym.
Kierownik każdej placówki oświatowej, w oparciu o znajomość zdarzeń
zachodzących w danej jednostce, zobligowany został do dokonania niezbędnych
zmian dotyczących polityki rachunkowości. Wiele tych zmian nie dotyczy jednak
jednostek budżetowych samorządu terytorialnego funkcjonujących w oświacie.
Zmiany obowiązujące jednostki oświatowe to przede wszystkim te, które mają na
celu uporządkowanie i dopasowanie sposobu zapisu operacji gospodarczych do
uregulowań ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz ustawy
z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
Do tych zmian zaliczyć można zmiany nazw kont w załączniku nr 3 do
Rozporządzenia:
1. 072 z „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” na „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości
niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych”,
2. 080 z „Inwestycje (środki trwałe w budowie)” na „Środki trwałe w budowie
(inwestycje)”,
3. 132 z „Rachunki dochodów samorządowych jednostek budżetowych” na „Rachunek dochodów jednostek budżetowych”,

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,
z późn. zm.)
10
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4.

140 z „Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne” na
„Krótkoterminowe aktywa finansowe”.

W części II załącznika nr 3 pojawiły się zmiany w opisie do kont, które jednostki oświatowe winny ująć w polityce rachunkowości. Zmiany te są następujące:
1. Konto 030 „Długoterminowe aktywa finansowe” – zapisano, że na koncie
ujmuje się zmiany długoterminowych aktywów finansowych w szczególności
akcji i innych długoterminowych aktywów finansowych. Generalnie można
stwierdzić, że zamieniono poprzednio użyty termin „długotrwałe aktywa finansowe” na termin „długoterminowe aktywa finansowe” w opisie tego konta.
2. Konto 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)” – z opisu tego konta
wyeliminowano, niezgodny z zapisami ustawy o rachunkowości zapis „inwestycje” i zastąpiono go terminem „środków trwałych w budowie”.
3. Konto 130 „Rachunek bieżący jednostki” – w opisie tego konta rozszerzono
zapis „Konto 130 może służyć również do ewidencji dochodów i wydatków
realizowanych bezpośrednio z rachunku bieżącego budżetu – o zdanie –
jednostki samorządu terytorialnego. W takim przypadku saldo konta 130
w zakresie zrealizowanych wydatków podlega okresowemu przeksięgowaniu
na podstawie sprawozdań budżetowych na stronę Ma konta 800, a w zakresie
dochodów – na stronę Wn konta 800” [Rozporządzenie Ministra Finansów
2012 Załącznik nr 3 p.17]
4. Konto 132 „Rachunek dochodów jednostek budżetowych” – w opisie tego konta zdefiniowano precyzyjnie, że służy ono do ujmowania środków pieniężnych
gromadzonych na odrębnym rachunku bankowym państwowych i samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową. Usunięto
zapis, że saldo konta 132 ulega likwidacji na dzień 31 grudnia. W jego miejsce
dodano zapis mówiący, że konto 132 może posiadać saldo Wn, które oznacza
stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych dochodów.
5. Konto 139 „Inne rachunki bankowe” – w opisie tego konta dodano, ze może
ono służyć również do ewidencji operacji dotyczących środków pieniężnych na
rachunkach pomocniczych oraz wykreślono możliwość wyodrębnienia akredytyw bankowych przez jednostkę.
6. Konto 140 „Krótkoterminowe aktywa finansowe” – w opisie konta, zgodnie
z jego zmienionym tytułem, zapisano, że służy ewidencji krótkoterminowych
aktywów finansowych, w szczególności akcji, udziałów i innych papierów
wartościowych wyrażonych zarówno w walucie polskiej, jak też w walutach
obcych. Pozostałe zmiany dotyczą zamiany terminu „krótkoterminowe papiery
wartościowe” na termin „krótkoterminowe aktywa finansowe”.
7. Konto 222 „Rozliczenie dochodów budżetowych” – na tym koncie zlikwidowano zapis o możliwości przelania dochodów budżetowych w korespondencji
z kontem 132.
8. Konto 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych” – w opisie tego konta
uszczegółowiono zapis o przepływie środków europejskich w samorządowych
jednostkach budżetowych.
9. Konto 740 „Dotacje i środki na inwestycje” – poszerzono zakres konta o zapisy
dotyczące środków pieniężnych przeznaczonych na inwestycje gromadzonych
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10.

11.
12.

13.
14.

15.

16.

17.

na odrębnym rachunku bankowym państwowych i samorządowych jednostek
budżetowych prowadzących działalność oświatową.
Konto 750 „Przychody finansowe” – zdefiniowano konto, jako służące ewidencji przychodów finansowych, zlikwidowano tym samym określenie z zapisów poprzedniego rozporządzenia: „przychodów finansowych niestanowiących
dochodów budżetowych”.
Konto 751 „Koszty finansowe” – w przypadku tego konta zamieniono słowo
„zarachowane” na „naliczone”, czyli zmiana kosmetyczna.
Konto 760 „Pozostałe przychody operacyjne” – w opisie tego konta istotną
zmianą dla oświatowej jednostki budżetowej jest korekta zapisu dotycząca:
podstawowej działalności jednostki – w miejsce zwykłej działalności, oraz
środków trwałych w budowie.
Konto 761 „Pozostałe koszty operacyjne” – w opisie tego konta zamieniono,
jedynie, zwrot ”zwykła działalność” na „podstawowa działalność”.
Konto 800 „Fundusz jednostki” – zmieniono opis tego konta w zakresie
zapisów po stronie Wn w punkcie 1) ograniczając go do treści: „przeksięgowanie straty bilansowej z roku ubiegłego z konta 860”, poszerzając zapis
w punkcie 5) o wkład niepieniężny, czyli aport środków trwałych, wartości
niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie. Natomiast
w zapisach po stronie Ma tego konta podobnie uproszczono zapis w punkcie 1)
w odniesieniu do „przeksięgowania zysku bilansowego roku ubiegłego z konta
860, poszerzono opis w punkcie 7) o wartości niematerialne i prawne oraz
środki trwałe w budowie.
Konto 820 „Rozliczenie wyniku finansowego” – w opisie tego konta dodano,
że to konto służy również do rozliczenia nadwyżki dochodów jednostek
budżetowych prowadzących działalność oświatową.
Konto 860 „Wynik finansowy” – opis zakresu tego konta kończy zdanie
o przeniesieniu salda na konto 800, z którego usunięto zapis: „pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego”.
Konto pozabilansowe 975 „Wydatki strukturalne” – w opisie tego konta
znajdujemy informację, że służy ono do ewidencji wartości zrealizowanych
wydatków strukturalnych, według klasyfikacji wydatków strukturalnych w celu
ich wykazania w odpowiednim sprawozdaniu, w jednostkach, w których ewidencja wydatków strukturalnych nie jest uwzględniona w ewidencji analitycznej prowadzonej do kont bilansowych.

W omawianym rozporządzeniu zostały także wprowadzone zmiany w sprawozdawczości finansowej. Obejmują one w szczególności:
1. bilans jednostki budżetowej, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia,
2. rachunek zysków i strat (wariant porównawczy), stanowiący załącznik nr 7 do
rozporządzenia,
3. zestawienie zmian w funduszu, stanowiące załącznik nr 8 do rozporządzenia.
Wprowadzone zmiany są wynikiem dostosowania słownictwa rozporządzenia
do zapisów ustawy o rachunkowości, co wymusiło również zmianę nazwy wierszy
w wymienionych wzorach bilansu, rachunku zysków i strat (wersja porównawcza)
a także w zestawieniu zmian w funduszu. Została dodana pozycja „Informacje
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uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej”
we wzorze rachunku zysków i strat oraz we wzorze zestawienia zmian funduszu 11.
3.

Konsekwencje wprowadzonych zmian dla polityki rachunkowości placówki oświatowej

Uregulowania wprowadzone Rozporządzeniem musiały zostać uwzględnione
przez kierowników oświatowych jednostek budżetowych przed końcem sierpnia
2012 roku. Zmiany w zakresie polityki rachunkowości jednak w niewielkim stopniu
naruszały wcześniej wprowadzoną politykę rachunkowości. Szczególną uwagę należało zwrócić na dostosowanie planu kont oraz zasad klasyfikacji zdarzeń gospodarczych do wymogów sprawozdawczości budżetowej. Doprecyzowania wymagały
w szczególności zapisy wewnętrzne odnoszące się do stosowanego w jednostce
planu kont, identyfikującego konta księgi głównej, stosowane sposoby klasyfikacji
zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych, a także powiązania tych
kont z kontami księgi głównej.
Obowiązek dostosowania rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych do nowych przepisów wymaga przestrzegania zasad budżetowych, w szczególności 12:
− zasady jawności,
− zasady równowagi,
− zasady jedności materialnej i formalnej,
− zasady ogólności i jednoznaczności,
− zasady szczegółowości.
Poza niezbędnością dostosowania rachunkowości jednostek sektora finansów
publicznych do nadrzędnych zasad prawa bilansowego i zasad budżetowych, na jej
szczególną postać składają się następujące cechy:
− uwzględnienie zasad klasyfikacji budżetowej według działów, rozdziałów,
paragrafów dochodów, paragrafów wydatków oraz przychodów i rozchodów
(klasyfikacja ta znajduje odzwierciedlenie w budowie zakładowego planu kont
oraz sprzyja ujednoliceniu zasad planowania, wykonania, ewidencji i kontroli
budżetów),
− obowiązek wykazywania w księgach rachunkowych zdarzeń ex ante, co wiąże
się ze szczególną rolą kont pozabilansowych.
Celem tych działań jest zapewnienie zgodności sposobu grupowania operacji
gospodarczych związanych z wydatkowaniem środków z planowaniem i sprawozdawczością budżetową sporządzaną w układzie zadaniowym.
Aktualizacja polityki rachunkowości w każdej jednostce musiała zostać dokonana w postaci pisemnej. Dokument ten winien podpisać kierownik jednostki,
Baran J., Jednostki samorządowe muszą zmienić rachunkowość „Gazeta Prawna” Nr 138/2012,
s. 6.
12
Rachunkowość w jednostkach sektora finansów publicznych, praca zbiorowa pod redakcją
T. Kiziukiewicz, Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp. Z o. o., Warszawa 2006, s. 71 – 72.
11
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a następnie zostać wprowadzony stosownym zarządzeniem. Zarządzenie powinno
mieć moc obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku. Konsekwencje rozporządzenia
wystąpią w sprawozdawczości finansowej oświatowych jednostek budżetowych za
rok obrotowy 2012.
Zakończenie
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 roku jest kolejnym
krokiem do ujednolicenia zapisów księgowych w kierunku ich zgodności z prawem
bilansowym. Należy zauważyć, że konsekwencje tych uregulowań prawnych
pozwolą na przygotowanie sprawozdawczości finansowej za rok obrotowy 2012
w nomenklaturze przewidzianej ustawą o rachunkowości.
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11. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 roku zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów
kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych
funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających
siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 121).
12. www http://bip.wielgie.pl/?a=3069.
Streszczenie
Rozporządzenie Ministra Finansów z 19 stycznia 2012 roku wprowadziło zmiany
porządkujące zapisy na kontach, między innymi w oświatowych jednostkach
budżetowych. Zmianie uległy nazwy kont: 072, 080, 132, 140. Ujednolicono, pod
kątem zapisów ustawy o rachunkowości, również opisy poszczególnych kont
w punkcie II załącznika nr 3 do rozporządzenia. Skutki tych zmian znalazły
odzwierciedlenie w sprawozdawczości finansowej. Zmieniły się tytuły wierszy
w poszczególnych częściach sprawozdania oraz dodano pozycję „Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej” do
wzoru Rachunku zysków i strat oraz do wzoru zestawienia zmian w funduszu.
Summary
The Finance Minister’s decree, dated 19/01/2012, brought changes to the budgetary
unit accounting for educational institutions. The account names have been changed
for the following accounts: 072, 080, 132 and 140. The descriptions of the particular
accounts have also been standardised and brought in line with the Accounting Act,
as per the point nr II of the appendix nr 3.
Effects of these changes have been reflected in the financial reporting. The titles of
the lines in the particular parts of the financial reporting have been changed and an
additional line item (as listed below) has been added to the Profit and Loss (P&L)
and the Balance Sheet to enhance reliability and transparency of the financial
position: „Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości
sytuacji finansowej”.
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DECYZJE INWESTYCYJNE W NIERUCHOMOŚCI – UWARUNKOWANIA
POZAEKONOMICZNE (CZ. I)
Słowa kluczowe: decyzje inwestycyjne, efektywność inwestycji, projekt inwestycyjny, uwarunkowania prawne, środowiskowe i infrastrukturalne.

REAL ESTATE INVESTMENT DECISIONS – NON-ECONOMIC
DETERMINANTS (PART I)
Keywords: investment decisions, the effectiveness of investment, investment
project, legal, environmental, and infrastructure determinants.
1.

Wprowadzenie

Ograniczoność występowania czynników wytwórczych takich jak: praca, ziemia czy kapitał powoduje, że podmioty rynkowe dokonują rozmaitych wyborów.
Jednym z bardzo ważnych obszarów ich aktywności jest działalność inwestycyjna.
,,Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw – jak pisze K. Dziworska – koncentrują się
na wyborze rodzaju, wielkości i struktury inwestycji.” [6, s. 10] Autorka uważa, że
,,(…)przez decyzje inwestycyjne należy rozumieć takie decyzje, które angażują
określony kapitał w warunkach ryzyka, w nadziei na korzyść w przyszłości, która
niekiedy jest dość odległa.” [6, s. 11] Według E.F. Brighama podejmowanie decyzji
inwestycyjnych jest ściśle związane z procesem analizy finansowej danego przedsięwzięcia [4, s. 53]. Podobne stanowisko reprezentują autorzy: R. A. Brealey
i S.C. Myers [3, s.409] oraz J. Dean [5, s. 5], którzy proces podejmowania decyzji
inwestycyjnych łączą z budżetowaniem kapitałowym, przy czym budżet kapitałowy
jest definiowany jako lista proponowanych nowych przedsięwzięć inwestycyjnych,
dla których zostały przydzielone odpowiednie zasoby kapitału. niezależnie od
toczącej się dyskusji nad zakresem pojęcia budżetowania kapitałowego, jego celem
– jak pisze W. Rogowski ,,(…) jest podjęcie decyzji o przyjęciu bądź odrzuceniu
przedsięwzięcia inwestycyjnego w momencie gdy analizowane jest niezależnie lub
gdy dokonuje się wyboru przedsięwzięcia najefektywniejszego w wypadku
przedsięwzięć wzajemnie się wykluczających.” [11, s. 22]
Podjęcie decyzji inwestycyjnej, czyli dokonanie wyboru, stanowi domenę
wyłącznie inwestora. Oznacza to, inwestor ponosi pełną odpowiedzialność za rezultat dokonanego wyboru. Inwestowanie w majątek przedsiębiorstwa, zwłaszcza
w jego składniki rzeczowe, wiąże się bowiem z ryzykiem poniesienia dotkliwych
strat, a nierzadko nawet utraty zainwestowanego kapitału. Skutki błędnych decyzji
dotykają nie tylko inwestorów, ale także podmiotów współfinansujących inwestycję.
Ranga decyzji inwestycyjnych w nieruchomości jest związana z ich specyfiką.
Nieruchomości, zwłaszcza handlowe, są uznawane za bezpieczną oraz wysokoefektywną formę lokowania kapitału. Przynoszą dochód z dwojakiego rodzaju
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źródeł, tj. z najmu oraz dochodów kapitałowych, gdy inwestor zdecyduje się na
sprzedaż nieruchomości. Ponadto, inwestycje w nieruchomości są narzędziem
ochrony kapitału przed inflacją, wykazują umiarkowany stopień ryzyka, stanowią
dobre zabezpieczenie kredytu i niepodzielny instrument finansowy, cechują się małą
płynnością finansową, mają długi okres zwrotu zainwestowanego kapitału oraz
wysoką kapitałochłonność. Ta ostatnia cecha inwestycji w nieruchomości wiąże się
z koniecznością korzystania z obcych źródeł finansowania i ponoszenia wynikającego stąd ryzyka.
Podejmowanie decyzji inwestycyjnych w nieruchomości jest uwarunkowane
szeregiem okoliczności, od których inwestorzy uzależniają wybór określonych
projektów. ,,Okoliczności” są terminem szerszym niż ,,czynnik”. Ten ostatni jest
definiowany jako ,,(…) jedna z przyczyn (…) wywołujących skutek; jeden ze
składników warunkujących coś, rozstrzygający o czymś.” [13, s. 350]
Problematyka uwarunkowań decyzji inwestycyjnych w nieruchomości, składająca się na treść publikacji, obejmuje dwie części, z których pierwsza dotyczy
uwarunkowań pozaekonomicznych, a druga uwarunkowań ekonomicznych. Celem
publikacji jest uporządkowanie i poszerzenie wiedzy o okolicznościach kształtujących efektywność inwestycji w nieruchomości.
2.

Klasyfikacja uwarunkowań pozaekonomicznych decyzji inwestycyjnych

Pozaekonomiczne uwarunkowania decyzji inwestycyjnych w nieruchomości,
ze względu na ich charakter można podzielić na prawne, środowiskowe i infrastrukturalne (rys. 1.).
RYSUNEK 1
Uwarunkowania pozaekonomiczne decyzji inwestycyjnych w nieruchomości
Uwarunkowania pozaekonomiczne decyzji
inwestycyjnych w nieruchomości

Prawne

Środowiskowe

Infrastrukturalne

Źródło: Opracowanie własne.
Ich wspólną cechą jest tworzenie tzw. ,,klimatu” inwestycyjnego, oddziaływującego pośrednio na kształtowanie wartości parametrów rachunku ekonomicznej
efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych.
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3.

Uwarunkowania prawne decyzji inwestycyjnych w nieruchomości

Uwarunkowania prawne wynikają przede wszystkim z rozstrzygnięć w zakresie różnych obszarów prawa obowiązującego w kraju inwestora, mającego wpływ na
podjęcie przez niego decyzji inwestycyjnej. Do tych obszarów należą w szczególności rozwiązania przyjęte w prawie budowlanym, w planowaniu przestrzennym,
w ustawodawstwie regulującym obrót i zarządzanie nieruchomościami, określającym warunki najmu i dzierżawy nieruchomości 1, a także w prawie cywilnym,
finansowym (ordynacja podatkowa), ochrony środowiska itp. Przepisy prawa nakładają na inwestora obowiązek uzyskania wielu pozwoleń i opinii oraz spełnienia wielu warunków merytorycznych i formalnych, co nie pozostaje bez wpływu na wielkość generowanych przez projekt przepływów środków pieniężnych netto [19,
s. 125 i dalsze; 9 s. 97-112].
M. Załęczna wśród uwarunkowań prawnych decyzji inwestycyjnych na rynku
nieruchomości wymienia [18, s. 40-97]:
1. Uwarunkowania wpływające na poziom ryzyka inwestycyjnego, w tym
zwłaszcza na ryzyko [10, s. 13-18]:
− wywłaszczenia nieruchomości, 2
− spowodowane nieuregulowanym stanem prawnym nieruchomości,
− wynikające z regulacji prawnych dotyczących zagospodarowania przestrzennego i ochrony gruntów rolnych i leśnych,
− opłacalności inwestycji spowodowane obciążeniami publiczno-prawnymi.
2. Uwarunkowania prawne nabywania nieruchomości przez cudzoziemców
w Polsce. 3
3. Prawne rozwiązania w zakresie reinwestycji na rynku nieruchomości
(hipoteka).
Wobec braku ustawy reprywatyzacyjnej, na inwestorze ciąży obowiązek sprawdzenia status ewentualnych roszczeń dawnych właścicieli. W kwestii planów
przestrzennych, należałoby także zwrócić uwagę na decyzje takich podmiotów
powiązanych, jak Konserwator Zabytków czy Konserwator Przyrody. Brak inforUwarunkowania prawne dotyczące decyzji inwestycyjnych w Polsce określają ustawy: Ustawa
z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623); Ustawa
z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U.
z 2012 r. poz. 647); Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.
Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651).
2
Wywłaszczenie nieruchomości polega na pozbawieniu albo ograniczeniu, w drodze decyzji,
prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości. Dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym
odszkodowaniem. Również procedura wywłaszczenia uregulowana w ustawie z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2007 r,. Nr 173, poz. 1218, z późn. zm.).
3
Zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców reguluje ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. 2011r., Nr 85 poz. 458). Ustawa ta dostosowując
prawodawstwo Polski do prawodawstwa Unii Europejskiej, reguluje kwestie nabywania
nieruchomości przez cudzoziemców, a w art. 8 ogranicza zakres podmiotowy i przedmiotowy jej
stosowania poprzez wyłączenie obowiązku uzyskiwania zezwolenia przez określone osoby lub
w określonych przypadkach. Na ten temat pisze: [7, s. 72 i dalsze].
1
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macji na temat tych decyzji może skutkować tym, że analiza wykonalności projektu
inwestycyjnego, będzie oparta na nierealnych założeniach. Wiąże się to z kolejną
ważną grupą czynników wpływających na decyzje inwestycyjne w nieruchomości,
a mianowicie czynnikami środowiskowymi.
4.

Uwarunkowania środowiskowe decyzji inwestycyjnych

Uwarunkowania środowiskowe dotyczą skutków realizacji projektu dla środowiska. 4 Wynikają one z konieczności uwzględniania takich rozwiązań jak: stosowanie energooszczędnych materiałów budowlanych, które dodatkowo poddają się
recyklingowi, zastosowanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania budynku,
podgrzewania wody czy zasilania sprzętów biurowych, zastosowanie energooszczędnego oświetlenia itd., zastosowanie urządzeń spłukujących i kranów wyposażonych np., w detektory ruchu, pozwalających na zmniejszenie zużycia wody,
wprowadzenie systemów umożliwiających segregację śmieci, zminimalizowanie
szkodliwego wpływu budynku na środowisko (np. poprzez montaż oczyszczalni
ścieków, ograniczenie emisji CO2), odpowiednie zaprojektowanie wentylacji umożliwiającej energooszczędną wymianę powietrza, wywiera wpływ na wiele rozwiązań, m.in. wprowadzenia dodatkowych zmian w projekcie zgodnie z konkretnymi
przepisami prawa, a także liczeniem się z opinią publiczną. „(...) Skutki te – jak
piszą W. Behrens i P. M. Hawranek – mają często istotne znaczenie dla społecznoekonomicznej, finansowej i technicznej wykonalności projektu.” [2, s. 164] Z czynnikami środowiskowymi wiąże się ryzyko ponoszone przez inwestora, związane
z gruntem przeznaczonym pod budowę. Wynika ono nie tyle z warunków topograficznych, co z czynników ujawnianych podczas prac budowlanych lub szczegółowych badań. Dotyczy to przede wszystkim zanieczyszczeń gruntu, znalezisk
archeologicznych, niewypałów, nietypowych warunków hydrogeologicznych, które
narzucają konieczność dodatkowych zabezpieczeń przed wodą [12]. Uwarunkowania te, z jednej strony – kształtują wielkość nakładów na inwestycje, a z drugiej –
wpływają na koszty eksploatacji projektu. Ostatecznie znajdzie to odzwierciedlenie
w wartości bieżącej netto projektu oraz stopie zwrotu zainwestowanego kapitału.

Negatywne skutki dla środowiska, wywołane przez lokalizację projektów inwestycyjnych,
podlegają obligatoryjnej ocenie, która może obejmować trzy fazy. Pierwsza faza odnosi się do
wstępnej oceny, przeprowadzanej niezależnie, ale równolegle z opracowaniem studium możliwości inwestycyjnych. Jej celem jest identyfikacja uwarunkowań środowiskowych, związanych
z projektem oraz wskazanie tych spośród nich, które należy poddać szczegółowej analizie w fazie
drugiej. Ocena wpływu na środowisko w fazie drugiej jest dokonywana równolegle z opracowywaniem studium prefeasybility i polega na oszacowaniu rozmiarów skutków, które mogą wystąpić w okresie realizacji oraz prognozowanej eksploatacji projektu. Trzecia faza oceny jest przeprowadzana w ścisłej korelacji z pracami nad tworzeniem studium wykonalności zarówno technicznej, jak i finansowej projektu. Raport z oceny skutków wpływu projektu inwestycyjnego na
środowisko zawiera informacje zarówno w wymiarze przyrodniczym i technicznym oraz ekonomicznym. Są one skierowane do inwestora i decydentów na szczeblu odpowiednich władz administracyjnych (organów ochrony środowiska), oraz miejscowej społeczności. Zob. [2, s.171; 14].
4
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5.

Uwarunkowania infrastrukturalne

Uwarunkowania infrastrukturalne obejmują analizę dostępności urządzeń
zarówno w zakresie infrastruktury społecznej, technicznej, jak i gospodarczej.
Infrastruktura społeczna [13, s. 789] jest to zespól urządzeń publicznych, które
zaspokajają potrzeby socjalne, oświatowe i kulturalne ludności. Należą do nich m.in.
szpitale, sanatoria, przedszkola, szkoły, biblioteki, kina, teatry, stadiony, hale widowiskowo–sportowe. 5 Infrastruktura techniczna obejmuje urządzenia i sieci przesyłowe oraz związane z nimi obiekty dostarczające niezbędne usługi dla określonej
jednostki przestrzenno–gospodarczej (osiedla, dzielnicy, miasta), w zakresie energii
elektrycznej, gazu, ciepła, wody, usuwania ścieków i odpadów, itp. Ponadto w ramach uwarunkowań infrastrukturalnych znacząca rola przypada urządzeniom infrastruktury transportowej, obejmującej komunikację publiczną (transport kolejowy,
samochodowy i lotniczy) oraz komunikację indywidualną (chodniki, ulice, drogi
rowerowe), a także dostępność urządzeń komunikacji radiowej, telefonicznej, telewizyjnej oraz Internetu.
Infrastruktura gospodarcza tworzy tzw. otoczenie instytucjonalne, w którym
funkcjonuje inwestor. Z punktu widzenia inwestorów działających na rynku
nieruchomości istotne znaczenie mają: instytucje finansowe (giełda papierów
wartościowych, banki, instytucje ubezpieczeniowe), biura architektoniczne,
przedsiębiorstwa wykonawstwa budowlanego, zarządcy nieruchomości, pośrednicy
w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawcy majątkowi, notariusze, sądownictwo
gospodarcze. Odrębną grupę podmiotów otoczenia gospodarczego inwestorów
stanowią najemcy nieruchomości, którzy uzyskują od właściciela nieruchomości
prawo do jej używania w zamian za opłaty czynszowe. Nie bez znaczenia,
zwłaszcza w odniesieniu do projektów w nieruchomości handlowe, jest otoczenie
tworzone przez przyszłych klientów, czyli gospodarstwa domowe. Wszyscy
uczestnicy procesu inwestycyjnego są zainteresowani dostępem do odpowiedniego
doradztwa inwestycyjnego – pisze W. Behrens [1, s. 1002]. W Polsce na rynku
nieruchomości działają zarówno polskie, jak również zagraniczne firmy doradztwa
inwestycyjnego. Polskie najbardziej znane firmy, takie jak: Ober–Haus Agencja
Nieruchomości (założona w 1994 roku; działa na terenie Polski, Litwy, Łotwy i
Estonii), REAS (założona w 1997 roku), redNet Consulting (założona w 2001 roku)
specjalizują się między innymi w doradztwie inwestycyjnym w nieruchomości
mieszkaniowe w zakresie przygotowania i finansowania projektów. Zagraniczne
korporacje doradztwa inwestycyjnego: Jones Lang LaSalle (działa w 70 krajach),
Colliers International – Polska (działa w Polsce od 16 lat), Richard Ellis – Polska,
DTZ – Polska (działa w 52 krajach) koncentrują swoją działalność między innymi
na opracowaniu, zarządzaniu i finansowaniu projektów inwestycyjnych w nieruchomości głównie komercyjne (przemysłowe, biurowe, handlowe, magazynowe).

Infrastruktura społeczna jest odpowiedzialna za kształtowanie zasobów ludzkich o odpowiednich
kwalifikacjach niezbędnych dla obsługi i zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi.
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Doradztwo inwestycyjne oferowane jest także przez krajowe banki, które biorą
udział w finansowaniu projektów. Głównym przedmiotem ich doradztwa jest badanie projektów posiadających materialne zabezpieczenie z punktu widzenia zasadności ich finansowania. Do opracowania studiów inwestycyjnych (możliwości
inwestycyjnych wstępnych i ostatecznych wersji projektów) są wykorzystywane
firmy doradcze.
Ilość informacji, jaka jest wymagana przez inwestora dla podjęcia decyzji
inwestycyjnej, zwiększa się wraz z zakresem i stopniem złożoności projektów
inwestycyjnych. Z tego powodu istotne znaczenie dla jakości i sprawności opracowania studiów inwestycyjnych mają systemy informacyjne obejmujące: odpowiednie bazy danych dotyczących np. nakładów inwestycyjnych na projekty zrealizowane w danej dziedzinie, programy komputerowe ułatwiające pracę ekspertów.
Zakończenie
Podejmowanie decyzji inwestycyjnych w nieruchomości jest uwarunkowane
szeregiem okoliczności, od których inwestorzy uzależniają wybór określonych
projektów. Ogół uwarunkowań decyzji inwestycyjnych ze względu na ich charakter
można podzielić na uwarunkowania pozaekonomiczne i ekonomiczne. Do uwarunkowań pozaekonomicznych zalicza się prawne, środowiskowe i infrastrukturalne
otoczenie inwestora.
Uwarunkowania prawne decyzji inwestycyjnych wynikają z rozstrzygnięć
w zakresie różnych obszarów prawa obowiązującego w kraju inwestora, a zwłaszcza: budowlanego, planowania przestrzennego, obrotu i zarządzania nieruchomościami, cywilnego, finansowego, ochrony środowiska itp.
Uwarunkowania środowiskowe dotyczą skutków realizacji projektów inwestycyjnych dla środowiska. Wynikają one z konieczności uwzględnienia rozmaitych
rozwiązań mających na celu – szeroko rzecz ujmując – ochronę środowiska przyrodniczego i społecznego, w którym zostanie zlokalizowana konkretna inwestycja.
Uwarunkowania infrastrukturalne obejmują dostępność obiektów w zakresie
infrastruktury społecznej, technicznej i gospodarczej. Obiekty infrastruktury
społecznej, takie jak: szkoły, uczelnie, instytuty naukowe, kina, teatry, stadiony,
szpitale itp. są odpowiedzialne za kształtowanie zasobów ludzkich, odpowiednich
kwalifikacji, niezbędnych dla obsługi i zarządzania przedsięwzięć inwestycyjnych.
Urządzenia infrastruktury technicznej decydują o zaspokojeniu potrzeb
projektowanych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie między innymi dostaw
energii elektrycznej, gazu, ciepła, wody, usuwania ścieków i odpadów. Ponadto,
w ramach uwarunkowań infrastrukturalnych istotne znaczenie ma istniejąca
infrastruktura transportowa, a w szczególności: sieć autostrad, dróg transportu
kolejowego i lotniczego, urządzenia komunikacji indywidualnej (ulice, chodniki,
drogi rowerowe), a także dostępność urządzeń komunikacji: radiowej, telefonicznej,
telewizyjnej i Internetu.
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Niezwykle ważną rolę, z punktu widzenia inwestorów podejmujących decyzje
inwestycyjne, pełni otoczenie instytucjonalne, nazywane także gospodarczym. Dla
inwestorów działających na rynku nieruchomości istotne znaczenie mają: instytucje
finansowe, jak np. giełda papierów wartościowych, banki, instytucje ubezpieczeniowe, biura architektoniczne, przedsiębiorstwa wykonawstwa budowlanego,
biura zarządzające i pośredniczące w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawcy
majątkowi, notariusze, sądownictwo gospodarcze, najemcy nieruchomości oraz
gospodarstwa domowe.
Ponadto, wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego, w tym inwestorzy, są
zainteresowani dostępem do odpowiedniego doradztwa inwestycyjnego. Funkcję tę
spełniają firmy zarówno polskie, jak i zagraniczne. Korporacje polskie specjalizują
się w doradztwie inwestycyjnym w nieruchomości mieszkaniowe, między innymi
w zakresie przygotowania i finansowania projektów. Natomiast korporacje
zagraniczne koncentrują się głównie na doradztwie inwestycyjnym dla inwestorów
działających w segmencie rynku nieruchomości komercyjnych (przemysłowych,
handlowych, biurowych, magazynowych).
Cechą wspólną uwarunkowań pozaekonomicznych jest tworzenie tzw.
,,klimatu” inwestycyjnego, wpływającego pośrednio na wielkość nakładów, wysokość wpływów kasowych i ponoszonych kosztów eksploatacji projektów,
a w konsekwencji na ich ekonomiczną efektywność.
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Streszczenie
Uwarunkowania pozaekonomiczne decyzji inwestycyjnych w nieruchomości
stanowią przedmiot rozważania artykułu. Celem publikacji jest uporządkowanie
i poszerzenie wiedzy na temat uwarunkowań efektywności projektów inwestycji
w nieruchomości. Na treść publikacji składa się opis uwarunkowań: prawnych,
środowiskowych i infrastrukturalnych. Wśród tych ostatnich zostały wyodrębnione
uwarunkowania w zakresie infrastruktury społecznej, technicznej i instytucjonalnej.
Summary
Non-economic determinants of investment decisions in real estate are the
subject of the considerations in the article. The aim of the publication is to put in
order and to broaden the knowledge about the conditions of the effectiveness of
investment in real estate projects. The content of the publication consists of
a description of the conditions of: legal, environmental and infrastructure. Among
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the latter were separated conditions in the area of social infrastructure, technical and
institutional.
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PROGNOZOWANIE CEN AKCJI ZA POMOCĄ INDEKSU DJIA –
PODSTAWY TEORETYCZNE (CZ. I)
Słowa kluczowe: analiza techniczna, wykresy świecowe, indeks DJIA

SHARE PRICE FORECASTING BY MEANS OF INDEX DJIA –
THEORETICAL BASIS (PART I)
Keywords: technical analysis, Candlestick Patterns, charts, the index DJIA
1.

Wprowadzenie

Od początku swojego istnienia rynki finansowe przyciągają inwestorów, którzy
pragną się wzbogacić. Najczęściej ich celem jest pomnożenie zainwestowanego
kapitału w krótkim okresie. Z tego względu inwestorzy starają się nadać procesom
zachodzącym na rynku finansowym cechy o charakterze mierzalnym, które umożliwią zminimalizowanie poziomu ryzyka i jednocześnie – maksymalizację stopy
zwrotu. W konsekwencji powstało wiele metod i narzędzi, które mają za zadanie
wyjaśnić i uczynić przewidywalnymi fluktuacje cen instrumentów finansowych,
a zwłaszcza akcji. Jednym z najstarszych podejść, stosowanych do prognozowania
zmian kursu akcji, jest analiza techniczna [5. s.569] Metoda ta ma swoje korzenie
w XVIII wiecznej Japonii. Jednakże prekursorem współcześnie stosowanej analizy
technicznej był C. Dow, twórca jednego z najbardziej znanych na świecie indeksów
giełdowych. Celem publikacji jest przedstawienie teoretycznych oraz empirycznych
podstaw analizy technicznej w kontekście indeksu DJIA.
2.

Pojęcie i geneza analizy technicznej

J.J. Murphy zdefiniował analizę techniczną jako „(…) badanie zachowań
rynku, przede wszystkim przy użyciu wykresów, którego celem jest przewidywanie
trendów cenowych” [7, s.1]. Podobnego zdania jest także G.A. Griffioen, który
podkreśla, iż „(…)analiza techniczna to badanie zmiany cen w przeszłości w celu
przewidywania zmiany cen w przyszłości” [4, s.4].
Genezy analizy technicznej należy szukać w osiemnastowiecznej Japonii.
W tym czasie feudalni panowie, właściciele ryżu magazynowanego w Osace prowadzili dalece rozrzutny styl życia, byli wręcz postrzegani, jako utracjusze. Takie
postę-owanie zmuszało ich do sprzedawania ryżu z przyszłych zbiorów. Jak pisze
N.Nison „Magazyn wydawał w takich przypadkach kwity na ryż, który dopiero miał
być zebrany.(…) Był to początek jednego z najwcześniejszych na świecie rynków
terminowych" [8, s.13]. Ożywiony handel kontraktami terminowymi na ryż przyczynił się do narodzin japońskiej analizy technicznej. Najsłynniejszym graczem był
żyjący w XVIII w. Munehisa Homma. Zauważył on, że na ceny oprócz występujących na rynku ryżu sił popytu i podaży, silny wpływ mają również emocje
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uczestników rynku. Oznacza to, że „(…) dostrzegł po prostu, że istnieje różnica
między wartością, a ceną ryżu. Ta różnica między wartością, a ceną istnieje również
dziś i dotyczy akcji, obligacji oraz walut, tak jak wieki temu dotyczyła ryżu” [8,
s. 13].
Współczesna analiza techniczna wywodzi się z teorii C. Dowa, który mimo, że
był jej prekursorem, nie napisał na ten temat żadnej książki. Całą swoją teorię opisał
w serii artykułów w „The Wall Street Journal”. Wiedza ta została usystematyzowana dopiero po jego śmierci. Termin „teoria Dowa” pojawił się po raz pierwszy
w 1903 roku w pracy S.A. Nelsona „The ABC of Stock Speculation” [7, s. 22].
Istotny wkład w rozpowszechnienie koncepcji Dowa miał jego współpracownik W. P. Hamillton, który wskazał, że „Suma i tendencje transakcji zawieranych na
giełdzie nowojorskiej reprezentują sumę całej wiedzy Wall Street o przyszłości
bliskiej i odległej, wykorzystywanej do dyskontowania przyszłości” [7, s. 22], a to
oznacza, że nie ma potrzeby dokonywania analiz ,,(…) danych z rynków towarowych, rozliczeń międzybankowych, handlu krajowego i zagranicznego czy jeszcze
czegoś innego. Wall Street uwzględnia wszystkie te rzeczy” [7, s. 22]. W stwierdzeniu tym zawiera się główna przesłanka analizy technicznej, a mianowicie ,,(…)
rynek dyskontuje wszystko (…)” [10, s. 23]. Oznacza to, że wszelkie wydarzenia
są uwzględnione w cenach akcji. Wykresy indeksów rynkowych nie tyle przewidują,
co uwzględniają i szybko weryfikują wszelkie wydarzenia, także jednorazowe
i nieprzewidywalne, takie jak np. wybuch wojny, trzęsienie ziemi itp. Pozostałe
przesłanki analizy technicznej odnoszą się do trendów, jakim podlegają ceny akcji
oraz powtarzalności zachowań ludzkich [10, s. 23]. Przez długi okres czasu analiza
techniczna była stosowana i rozwijana przez praktyków, przy czym przełomowym
momentem w jej historii było wdrożenie systemów informatycznych. Natomiast
przedmiotem zainteresowania naukowego analiza techniczna stała się w późnych
latach 50-tych XX wieku [13, s. 7]. W 1986 roku powołana została Międzynarodowa Federacja Analizy Technicznej (IFTA), która zrzesza członków z 31 krajów.
Organizacja ta prowadzi między innymi działalność naukowo-badawczą, promuje
najwyższe standardy w zakresie etyki zawodowej, współpracę międzynarodową,
zbiera i przetwarza dane statystyczne [17].
Współcześnie analiza techniczna jest stosowana na rynkach akcji, walut,
obligacji i opcji głównie w przypadku strategii inwestycyjnych o krótko- i średnioterminowym charakterze. Jednakże może to być narzędzie analizy długookresowej.
Wszystko zależy od tego, jakiego okresu dotyczy oraz w jakim interwale czasowym
jest wykonywana. Np. jeżeli badaniu zostanie poddany wykres wybranego indeksu
obejmujący pięćdziesiąt lat i interwał czasowy kwartalny, można z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć zachowanie cen w kilku najbliższych kwartałach.
3.

Wykresy świecowe jako narzędzie badania zmian cen akcji

Rysowanie wykresów podlega ciągłej ewolucji. W USA i Europie techniki
analityczne rozwijały się w sposób niezależny od technik stosowanych w Japonii,
w tym świec japońskich. Są one uważane za najstarsze narzędzie analizy technicznej. W Azji rozwinięto również inne metody rysowania wykresów takie jak kagi,
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renko oraz wykres przełamania trzech linii [12, s. 19]. Należy przyznać, że techniki
japońskie są znacznie bardziej wyrafinowane i zaawansowane od tych, które
powstały w Europie i USA, gdzie tradycyjnie używa się wykresów liniowych,
wykresów punktowo symbolicznych (tzw. kółko-krzyżyk, już nie są stosowane) oraz
słupkowych, które są stworzone na podobieństwo świec japońskich. Na Dale-kim
Wschodzie obecnie najczęściej stosowane są wykresy świecowe, następnie
słupkowe i na końcu liniowe. W Europie i obu Amerykach najczęściej inwestorzy
korzystają z wykresów liniowych, następnie słupkowych, a na trzecim miejscu
świecowych. W analizie wykresów przydatne są także różnego rodzaju wskaźniki,
zazwyczaj oparte na średnich kroczących [9, s. 46; 3, s. 57; 3, s. 27] oraz techniki
odnoszące się do ciągu Fibonacciego [1, s. 9].
Mimo, że zastosowanie pierwszych wykresów świecowych przypisuje się
żyjącemu w XVIII wieku Munehisy Hommie okazuje się, że powstały one około
100 lat później. Zaczęto je stosować wraz z powstaniem japońskiej giełdy w 1870
roku.
Pierwotnie stosowano wykresy kotwicowe, które prawdopodobnie powstały
w XVIII wieku. Nazwa i ich kształt były inspirowane miejscem, w którym zawierano transakcje kupna-sprzedaży, tzn. portem. Konstrukcja kotwicy opierała się na
kilku elementach, a mianowicie zawierała ona: cenę otwarcia, zamknięcia, oraz najwyższą i najniższą cenę dnia. Pozioma linia oznaczała cenę otwarcia, strzałka – cenę
zamknięcia. Górny i dolny koniec pionowej linii kotwicy przedstawiały odpowiednio najwyższą i najniższą cenę dnia. Jeżeli zamknięcie znajdowało się poniżej
otwarcia strzałka odwrócona była na dół, w przypadku odwrotnym strzałka skierowana była do góry (rys. 1.).
Rysunek 1. Wykres kotwicowy

Źródło: S. Nison, Świece inne japońskie techniki analizowania wykresów,
Wydawnictwo Finansowe WIG-PRESS, Warszawa 1996 s. 16.
Wykresy świecowe stanowią ulepszoną wersję wykresów kotwicowych. Zbudowane są w podobny sposób. Pokazują cenę otwarcia, cenę zamknięcia oraz
najwyższą i najniższą cenę okresu np. dnia (rys. 2.).
Wykresy świecowe w swej konstrukcji są bardzo zbliżone od wykresów
słupkowych. Różnicą jest to, że świeczki posiadają korpus, który w zależności od
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koloru reprezentuje kierunek ruchu cen w danym okresie. Korpus czarny
reprezentuje spadek cen, a korpus biały jej wzrost. Natomiast kreski wystające z
korpusu przedstawiają maksymalną cenę, jeżeli wychodzą z góry korpusu, bądź
najniższą cenę jeżeli wystają z dołu. Kreski te nazywa się knotami świecy lub
cieniami.
Jak pisze J.J. Murphy „Kluczową kwestią w wykresach świecowych jest relacja
pomiędzy ceną zamknięcia i ceną otwarcia. Być może na skutek rosnącej popularności wykresów świecowych analitycy zachodni zwracają obecnie o wiele większą
uwagę na kreseczkę otwarcia na wykresach słupkowych” [7, s. 34]. Wszystkie
metody analizy stosowane przy wykresach słupkowych mogą być stosowane przy
zastosowaniu wykresów świecowych. Do tego dochodzą jeszcze formacje świecowe, składające się z jednej lub kilku świec, które zapowiadają kontynuację lub
zmianę istniejącego trendu.
Rysunek 2. Wykres świecowy

Źródło: S. Nison, Świece inne japońskie techniki analizowania wykresów,
Wydawnictwo Finansowe WIG-PRESS, Warszawa 1996 s. 16.
Wykresy świecowe oprócz standardowego zastosowania w analizie technicznej, to jest wyznaczania kierunku trendu, mają wartość prognostyczną. Zarówno
świece wzrostowe jak i spadkowe przybierają różne kształty, a ich postać świadczy
o sile, słabości, bądź niezdecydowaniu rynku. Odczytywanie sygnałów płynących ze
świec jest pomocne w określaniu przyszłych ruchów cenowych. Natomiast formacje
świecowe, które składają się z więcej niż jednej świecy są zapowiedzią kontynuacji
bądź zmiany trendu. J.J. Murphy wymienił ich aż 66, jednakże w praktyce
najczęściej spotyka się tylko kilka z nich.
4.

Historia stosowania indeksu DJIA

W lipcu 1884 roku C. Dow przedstawił pierwszą ze średnich rynkowych, która
obejmowała ceny zamknięcia akcji jedenastu firm, w tym dziewięciu kolejowych
i dwóch produkcyjnych. Zdaniem Dowa dobrze odzwierciedlały one stan gospodarki. 26 maja 1896 po raz pierwszy opublikowano indeks DJIA. Jego wartość
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wynosiła wtedy 40,94 punktów 1. W roku 1897 Dow uznał, że kondycję gospodarki
lepiej reprezentować będą dwa indeksy obejmujące akcje dwunastu przedsiębiorstw
przemysłowych oraz dwudziestu kolejowych. W 1928 roku średnia przemysłowa
obejmowała już trzydzieści firm, czyli tyle ile współcześnie [7, s. 21]. „Giełda jest
w swej naturze barometrem, który odzwierciedla wzrost lub spadek ogólnego stanu
gospodarki” [15] pisał C. Dow w maju 1899 roku. Należy podkreślić, iż „Jako
barometr czasów, średnia Dowa ma wielkie znaczenie dzięki swojej ciągłości. Inne
średnie może i są bardziej matematycznie wyrafinowane, ale tylko średnia Dowa
mierzy tendencje przez ostatnie sto lat. Tylko średnia Dow Jones Industrial (DJIA)
obejmuje cały wiek, odzwierciedlając nie tylko rynek, ale i historię ekonomii
i społeczeństwa” [15].
Jedyną spółką, która wchodzi nieprzerwanie w skład indeksu od czasu jego
pierwszej publikacji jest General Electric. Zmianie uległa także formuła indeksu.
Początkowo DJIA był kalkulowany na zasadzie średniej arytmetycznej. Od 1928
roku indeks oblicza się z zastosowaniem specjalnego dzielnika. Dzięki temu
wydarzenia takie, jak splity i resplity akcji, wypłata znaczących dywidend oraz
przejęcia firm nie powodują gwałtownych zmian wartości indeksu. Zastosowany po
raz pierwszy dzielnik wynosił 16,67. Natomiast w dniu 6 grudnia 2012 jego wartość
kształtowała się na poziomie 0,1302216081. Z matematycznego punktu widzenia
oznacza to, że dzielnik, który na przestrzeni lat spadł do wartości poniżej 1 stał się
mnożnikiem [14;15].
Indeks DJIA – zdaniem J. B. Shoven’a i C. Sialm’a – ma trzy słabe punkty. Po
pierwsze, waga każdej spółki wchodzącej w skład indeksu jest oparta na cenie akcji.
W tej sytuacji znaczenie poszczególnych spółek w indeksie nie zależy od ich
kapitalizacji rynkowej. Zamiast tego, im wyższa cena akcji, tym wyższa jest przypisana jej waga. W tej sytuacji split 2 akcji prowadzi do zmniejszenia wagi, jaka jest
im przypisana, ponieważ cena 1 akcji zostaje zmniejszona. Po drugie, spółki wchodzące w skład indeksu nie są reprezentatywne dla całego rynku. Spółki te są wybierane w mniej lub bardziej arbitralny sposób przez Dow Jones& Co. Intencją tej
organizacji jest dobór spółek, które w najlepszy sposób odwzorowują rynek.
Jednakże zasady tego doboru nie są jednoznacznie ustalone, zwłaszcza, że w skład
indeksu nie wchodzą wyłącznie największe spółki w USA. Po trzecie, DJIA nie
Pierwotnie w skład indeksu DJIA wchodziły: American Cotton Oil, American Sugar, American
Tobacco, Chicago Gas, Distilling and Cattle Feeding, General Electric, Laclede Gas, National
Lead, Tennessee Coal & Iron, North American,U.S. Leather (preferred),U.S. Rubber. Źródło:
www.djindexes.com, dostęp z dnia 07.12.2012.
2
Inaczej podział akcji. Oznacza zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji przy jednoczesnym utrzymaniu dotychczasowej wielkości kapitału akcyjnego. Dzięki temu zwiększa się
dostępność akcji, zwłaszcza dla drobnych inwestorów, a zatem poprawia się płynność akcji.
Odwrotnością splitu akcji jest tzw. resplit, który oznacza zwiększenie wartości nominalnej każdej
akcji przy jednoczesnym utrzymaniu dotychczasowej wielkości kapitału akcyjnego i proporcji
udziałów akcjonariuszy. Dokonanie scalenia akcji prowadzi do wzrostu ich ceny rynkowej. Tego
rodzaju operacji dokonuje emitent, którego akcje są notowane po bardzo niskim kursie (zazwyczaj
1 grosz). Spółki takie są nazywane potocznie spółkami groszowymi. Por.: K. Jajuga: Obligacje
i akcje, Komisja Nadzoru Finansowego KNF, Warszawa 2009, s. 33.
1
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obrazuje całkowitej stopy zwrotu, gdyż nie uwzględnia wypłat dywidendy, pomimo
że istotnie kształtują one strumień dochodów inwestora z tytułu posiadania akcji
w długim okresie [11, s.1].
Od początku istnienia indeksu DJIA, spółki wchodzące w jego skład reperzentują od około 25% do 30% wartości wszystkich amerykańskich spółek. DJIA nie
reprezentuje całego amerykańskiego rynku, a jest raczej indeksem blue chipów,
tj. liderów rynkowych w poszczególnych sektorach, którzy wyznaczają trendy
giełdowe w USA. W rezultacie tego zachowanie indeksu DJIA jest bardzo silnie
skorelowane z innymi indeksami, w których skład wchodzą setki spółek (wykres 1.).
Zmiany w składzie indeksu występują rzadko. Zazwyczaj dochodzi do nich
wskutek przejęć lub bankructw. Wchodzące w skład indeksu spółki są zawsze
przedsiębiorstwami amerykańskimi o długiej historii, pozycji lidera rynkowego
w swoim sektorze i bardzo dobrej kondycji finansowej. Indeks był kilkakrotnie
modyfikowany w związku z rozwojem firm, jak i powstawaniem nowych sektorów
gospodarki. Przez większość swojej historii w jego skład wchodziły wyłącznie spółki notowane na NYSE (New York Stock Exchange). Dopiero 1 listopada 1999 roku
dwie pierwsze firmy notowane na NASDAQ 3, a mianowicie Intel Co. i Microsoft
Co. zostały włączone w skład DJIA [16].
Trudno uwierzyć, ale rok 1929, który zapoczątkował Wielką Depresję, nie
znalazł się w dziesiątce najsłabszych lat indeksu DJIA. Spadek jego wartości rzędu
18% w tym roku stawia go na równi z rokiem 1974 i 2002. Najgorszym rokiem dla
notowania DJIA był rok 1934 z 50% spadkiem, który był znacznie większy niż
odnotowany w 2008 roku 34% spadek. Zazwyczaj najsłabsze wyniki notowano
w październiku. W tym miesiącu doszło między innymi do krachu na giełdzie
w latach 1929 i 1987. W październiku miały miejsce także inne wstrząsy np.: kryzys
kubański w 1962 roku, mini krach 1989 roku, czy wielka wyprzedaż w 1997 roku
[15]. Zazwyczaj największe spadki indeksu poprzedzały okresy bardzo wysokich
wzrostów. Sytuacja taka miała miejsce np. w roku 1974 kiedy odnotowano spadek
jego wartości o 27,57%, a następnie w roku 1975 wzrost o 38,32% (wykres 2.).

National Association of Securities Dealers Automated Quotations – druga, co do wielkości giełda
na świecie po NYSE, znana z tego, że większość spółek na niej notowana to spółki technologiczne.

3
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Wykres 1. Korelacja indeksu S&P 500* z indeksem DJIA w latach 1910-2010

* S&P 500 jest indeksem w skład którego wchodzi 500 firm o największej kapitalizacji,
notowanych na New York Stock Exchange i NASDAQ, są to głównie firmy amerykańskie.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie narzędzia do tworzenia wykresów ze
strony http://www.stooq.pl dostęp z dnia 20 marca 2012 roku.
Innym przykładem gwałtownych fluktuacji indeksu DJIA są spadki jego
wartości, do których doszło w latach 1930 –1932. Z kolei w roku 1933 wartość
indeksu zwiększyła się o 66,69%. Można się pokusić o stwierdzenie, że przed
zmianą trendu na wzrostowy spadki przybierają na sile. Wśród inwestorów istnieje
przekonanie, że bessa na giełdzie kończy się dopiero wtedy, gdy nastąpi panika.
Zjawisko to charakteryzuje się ogromnymi spadkami cen akcji przy wysokim
wolumenie obrotów zaś ostatni z inwestycji wychodzą przeważnie drobni inwestorzy, a biura maklerskie pełne są klientów pozbywających się akcji. Należy wspomnieć, że panika giełdowa może wywołać falę wyprzedaży, która mogłaby zachwiać
systemem finansowym kraju. Po raz pierwszy notowania zostały zawieszone na
więcej niż dwa dni w marcu 1933 roku. Po raz drugi sytuacja taka miała miejsce
11 września 2001. Giełda została wtedy zamknięta z powodu ataków terrorystycznych na WTC i Pentagon. W obawie przed gwałtownymi spadkami notowania
wznowiono dopiero 17 września.
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Wykres 2. Wykres indeksu DJIA w latach 1900 – 2012 (interwał miesięczny)

Źródło: http://stockcharts.com/freecharts/historical/djia1900.html, dostęp z 10 grudnia 2012.
9 października 2007 roku indeks zamknął się na historycznym maksimum
wszechczasów, osiągając 14 164,53 pkt. DJIA wzrósł 6,878.26 pkt., czyli o 94%,
licząc od dna 9 października 2002 roku. 15 sierpnia 2008 doszło do upadku jednego
z największych banków inwestycyjnych – Lehman Brothers oraz banku Merrill
Lynch. Odnotowano wtedy spadek indeksu DJIA wynoszący 504,48 pkt. 9 marca
2009 miał miejsce kolejny ,,Czarny Poniedziałek”. Zamkniecie indeksu nastąpiło na
poziomie 6547 pkt., tj. na poziomie najniższym licząc od 9 października 2007.
Od tego momentu wartość indeksu stale rośnie. Najwyższą wartość DJIA odnotowano w dniu 5 października 2012 (13610 pkt.) (wykres 2).
5.

Wnioski

Z przeprowadzonych rozważań wynika, że:
− analiza techniczna jest metodą badania zachowań rynku, którego celem jest
prognozowanie trendów w zakresie cen instrumentów finansowych za pomocą
wykresów;
− prekursorem współczesnej analizy technicznej i twórcą indeksu DJIA był C.
Dow;
− indeks DJIA po raz pierwszy został opublikowany 26 maja 1896 roku;
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−

początkowo indeks DJIA obejmował 9 firm kolejowych i dwie przemysłowe,
natomiast od 1928 roku w skład indeksu DJIA wchodzi 30 spółek, które są
dobierane w taki sposób, aby jak najlepiej odwzorowywały stan gospodarki
amerykańskiej.

Uogólniając, można zatem stwierdzić, że indeks DJIA, dzięki długiej historii, jest
unikalnym narzędziem odzwierciedlającym stan gospodarki amerykańskiej w okresie obejmującym przeszło sto lat.
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Streszczenie
Analiza techniczna oraz indeks DJIA stanowią przedmiot rozważań artykułu. Celem
publikacji jest przedstawienie teoretycznych oraz empirycznych podstaw analizy
technicznej w kontekście indeksu DJIA. Na treść publikacji składa się opis pojęcia
i genezy analizy technicznej, jej podstawowe narzędzia oraz historia stosowania
indeksu DJIA.
Summary
Technical analysis and the DJIA index are the subject of considerations in the
article. The aim of the publication is to present the theoretical empirical basis of
technical analysis in the context of the DJIA index. The content of the publication
consists of a description of the concepts and origins of technical analysis, its basic
tools and the history of the DJIA index.
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CZĘŚĆ IV
PART IV
FORUM DYSKUSYJNE
FORUM

Radosław Czerniejewski

WSPÓŁCZESNE ODNIESIENIA DO AWANGARDOWYCH TEORII
PROJEKTOWANIA MEBLI I ARCHITEKTURY WNĘTRZ Z OKRESU
MIĘDZYWOJENNEGO W POLSCE, NA PRZYKŁADZIE MARKI IKEA
Słowa kluczowe: architektura wnętrz, wzornictwo przemysłowe, seryjna produkcja
mebli, awangarda lat 20. i 30.

CONTEMPORARY REFERENCES TO AVANT-GARDE FURNITURE
AND INTERIOR DESIGN THEORY FROM THE INTERWAR PERIOD
IN POLAND, FROM EXAMPLE OF BRAND IKEA.

Keywords: interior design, industrial design, series production of furniture, avantgarde of the 20s and 30s.
Wstęp
Artykuł stanowi próbę udowodnienia tezy mówiącej o konotacjach awangardowego programu ideowego lat 20. i 30. głoszonego w Polsce między innymi przez
grupę artystów Praesens, w kontekście projektowania mebli, produktów i szeroko
ujetej architektury wnętrz z filozofią działania, towarzyszącą marce IKEA. Praca
analizuje między innymi program ideowy głoszony przez grupę Praesens, na
podstawie treści zawartych w kwartalniku modernistów nr 1 wydanego w 1926 roku
w Warszawie. Analiza porównawcza treści zawartych we wcześniej wymienionym
źródle i innych z filozofią głoszoną przez Ingvara Kamprada, twórcą marki IKEA,
pozwoliła wyciągnąć wnioski potwierdzające wstępne założenie.
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1.

Wkład środowiska awangardowych artystów w modernizujące się państwo
Polskie, na przykładzie Gdyni.

Okres dwudziestolecia międzywojennego w Polsce był z wielu przyczyn
niezwykle dynamiczny. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku młode Państwo
z wielkimi aspiracjami rozpoczęło odbudowę i modernizację kraju. Strategiczne
decyzje gospodarcze, wynikające między innymi z odzyskania dostępu do morza, na
mocy podpisanego w 1919 roku Traktatu Wersalskiego, wpłynęły korzystnie na
sytuację społeczną w Polsce. Narodowa euforia i duma społeczeństwa, sprawnie
podsycana przez propagandę władz, skupiała się przede wszystkim na największej
w kraju inwestycji tego okresu, jaką niewątpliwie była budowa portu w Gdyni.
Stanowiła ona spełnienie marzeń i symbol odzyskania niepodległości. W haśle
,,Gdynia – brama na świat" upatrywano wspaniałej przyszłości Polski. Równolegle
do prac hydrotechnicznych i budowy urządzeń portowych kierowanych przez inż.
Tadeusza Wendę, powstawało nowoczesne i prężnie rozwijające się miasto. Dynamikę tego wzrostu określały przede wszystkim polityczne plany rozwoju kraju.
Wykorzystując duże możliwości wydobywcze węgla kamiennego na Górnym Śląsku oraz sprzyjającą sytuację handlowo-transportową na Bałtyku, port i miasto Gdynia stały się priorytetem w sprawach ogólnonarodowych. Tak wielka inwestycja
w skali kraju musiała wpłynąć również na inne niż tylko gospodarcze, aspekty życia.
Nowo budowane miasto stało się tyglem kulturowym i narodowościowym, a także
poligonem doświadczalnym dla architektów i urbanistów, chcących wyrazić
w charakterze przestrzennym miasta, ideę ,,bramy na świat" 1. Pęd ku nowoczesności
oraz chęć rozwoju transportu morskiego i przemysłu portowego wpłynęły na
charakter Gdyni. W jej architekturze odzwierciedleniem idei morskości, były realizacje czołowych, polskich projektantów tego okresu. Miasto na przestrzeni kilkunastu lat skupiło na swoim terenie bardzo dużą liczbę modernistycznych obiektów.
Gdynia stała się miejscem o ogromnym potencjale budowlanym, ale także kulturowy 2. Tak wielki rozwój sprzyjał pozytywnie na wzrost aktywności różnych dziedzin
sztuki. Swoje miejsce w kulturowym życiu Gdyni znalazło wielu znanych artystów
działających na terenie całego kraju, między innymi Kornel Makuszyński, Stefan
Żeromski czy Wacław Szczeblewski. 3 Czołowi przedstawiciele sztuki brali udział
w realizacji wnętrz pływających ambasadorów kultury polskiej, jakimi były dwa
bliźniacze transatlantyki MS Piłsudski i MS Batory. Przy projekcie wnętrz pracowali artyści ze środowiska najprężniej działającego wówczas stowarzyszenia –
Spółdzielni ,,Ład". Na czele powołanej Podkomisji Artystycznej stał czołowy przedstawiciel ,,Ładu" Wojciech Jastrzębowski, a także Stanisław Brukalski, późniejszy
członek grupy Praesens. Wnętrza zrealizowane zostały w duchu art deco, który
zdaniem komisji, najpełniej oddawał polską tożsamość. 4 W kształtowaniu przestrzeni nowego miasta odegrali również swoja rolę artyści z kręgów znacznie bardziej
A.Szczerski, Modernizacje. Sztuka i architektura w nowych państwach Europy ŚrodkowoWschodniej 1918-1939, Andrzej Szczerski i Muzeum Sztuki w Łodzi, 2010, s. 208.
2
M.J.Sołtysik, Na styku dwóch epok. Architektura gdyńskich kamienic okresu międzywojennego,
Wydawnictwo ,,Alter Ego" Sławomir Kitowski, Gdynia, 2003.
3
A.Szczerski, op.cit., s. 208.
4
A.Szczerski. op.cit., s. 249.
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awangardowych. Najistotnieszym i najbardziej znanym przykładem jest realizacja
architektoniczna budynku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Romana Piotrowskiego, aktywnego członka ugrupowania Praesens, o czysto awangardowych poglądach.
Zrealizowany budynek wpisuje się w oficjalnie głoszone przez grupę poglądy
i teorie dotyczące sztuk projektowych. Ich założenia wyraźnie obrazują także realizacje wnętrzarskie, o funkcjonalistycznym charakterze. Wiele z nich nadal sprawnie
spełnia swoje zadania mimo upływu prawie 80 lat. Dobrym przykładem jest budynek Funduszu Emerytalnego Banku Gospodarstwa Krajowego projektu Stanisława
Ziołowskiego. W znajdujących się w nim mieszkaniach do dnia dzisiejszego funkcjonują niektóre z mebli kuchennych i zabudowy w przedpokojach. Awangardowe
teorie i sposób myślenia o projektowaniu wydają się być zadziwiająco aktualne
w dzisiejszych czasach. Dowodem jest bardzo współczesny charakter nadal istniejących realizacji architektonicznych z lat 20. i 30. XX wieku.
2.

Program ideowy awangardowego ugrupowania artystów Praesens

Poglądy awangardowych artystów z kręgu ugrupowania Praesens, które stanowi temat mojego opracowania były dość spójne we wszystkich dziedzinach sztuki.
W swoich rozważaniach skupię się jednak na sztukach projektowych, zawężonych
do projektowania architektury wnętrz i mebli. W drugiej połowie lat 20. w Polsce
wyróżniały się w tych dziedzinach dwa nurty, prowadzące swoje rozważania
i badania w kierunku stworzenia nowych form, będących odpowiedzią na wymagania nowoczesnego społeczeństwa. Ich drogi i podejmowane środki były zupełnie
od siebie odmienne. Przedstawicielem pierwszego nurtu była Spółdzielnia ,,Ład",
,,kontynuująca poszukiwania, zapoczątkowane przez autorów mebli prezentowanych
podczas Międzynarodowej Wystawy Sztuki Stosowanej i Wzornictwa w Paryżu
w 1925 roku. Ich założeniem było tworzenie przedmiotów o wysokiej jakości
z solidnych materiałów, odwołując się do tradycji ludowej i regionalnej. Poszukując
nowych form byli jednak dość konserwatywni i korzystali z usług znamienitych
rzemieślników, co znajdywało im wielu zwolenników i sytuowało na wiodącej pozycji wśród polskich projektantów. Otrzymywali od władz państwa prominentne
zlecenia na realizację wnętrz publicznych o charakterze reprezentacyjnym. Drugi
nurt stanowili artyści z kręgów o awangardowych poglądach. 5 Istotną grupę stanowił Blok, skupiony wokół wydawanego czasopisma artystycznego o tej samej nazwie. Na jego czele stanął znany artysta Mieczysław Szczuka a także Teresa Żarnowerówna, Władysław Strzemiński i Henryk Stażewski. Blok zakończył jednak swoją
działalność już w roku 1926 z powodu zaistniałego wewnątrz grupy rozłamu
ideowego oraz napięć osobistych. 6 Na jego miejscu pojawiło się ugrupowanie
Praesens, powołane do życia w 1926 roku w Warszawie z inicjatywy architekta
Szymona Syrkusa. W skład grupy wchodzili: Józef Szanajca, Józef Malinowski,
Barbara i Stanisław Brukalscy, Bohdan Lachert, Władysław Strzemiński, Katarzyna
Kobro, Henryk Stażewski, Aleksander Rafałowski, Maria Łucja Nicz-Borowiakowa,
A. Kostrzyńska-Miłosz, Polskie meble 1918-1939. Forma-funkcja-technika, Insytut Sztuki PAN,
Warszawa, 2005, s. 51.
6
A. Turowski, Konstruktywizm Polski, Ossolineum, Polska Akademia Nauk, Instytut Sztuki, s.74
5
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Jan Golus, Karol Kryński, Romuald Kamil Witkowski, Kazimierz Podsadecki oraz
Helena i Szymon Syrkusowie. Ten ostatni z wymienionych członków grupy sformułował program ideowy, wyznaczając tym samym dalszy kierunek poszukiwań
artystów związanych z Praesensem. Jak pisze Andrzej Turowski w Konstruktywizmie Polskim: ,,Zdaniem Syrkusa pojęcie funkcji w architekturze to umiejętność
przewidywania funkcji życiowych, a przede wszystkim odpowiedź na potrzeby,
jakie człowiek ma mieszkając w domu. Celem architektury nie jest wyszukiwanie
nowej formy (...) Nie idzie nam o formę lecz o architekturę, o nowe prawo
kompozycyjne budowania aparatów mieszkaniowych i aparatów życia kolektywnego" 7. Głównym założeniem ideowym grupy była synteza wielu dyscyplin plastycznych, tworzących jeden spójny język. Jak pisał Henryk Stażewski w pierwszym
numerze kwartalnika modernistów:,, Malarstwo i rzeźba bez związku z architekturą
są dziś nie do pomyślenia i nie mają najmniejszej racji bytu". 8 Tłumaczy to jasno
dlaczego grupa zrzeszała całe spektrum artystów, chcących realizować spójny
program ideowy, zarówno w malarstwie i rzeźbie jak i w architekturze. Efektem
współpracy artystów z różnych dyscyplin, miało być dzieło, jako zamknięta w sobie
całość. Stażewski pisze dalej: ,,Nowa plastyka wskazuje na abstrakcję jako na
możliwość wyrażania pierwiastków uniwersalnych (...) interpretacja natury nie jest
w stanie wytworzyć stylu współczesności (...)". 9 Duży nacisk kładziony był także na
pozbycie się odniesień historycznych i akademickiego traktowania architektury.
Najważniejsza dla architektury miała być funkcja, wyraźnie definiowana przez
Szymona Syrkusa, jako element zależny od innych czynników i zmienny w czasie.
Wynika z tego, że naturalną cechą architektury jest również zmienność. Powinna iść
więc z duchem czasu (zeitgeist), dopasowując swoją formę do funkcji, jaką
w danym momencie ma pełnić. Syrkus podsumowuje to następującymi słowami:
,,Z tego punktu widzenia działalność akademików, opierających swą twórczość
architektoniczną li tylko na gruntownej znajomości reguł budownictwa przeszłości,
nie odpowiada zadaniom architektury". 10 Mimo tak radykalnego poglądu, jeszcze
bardziej potępione zostało przez niego fałszowanie i imitowanie stylu, bądź naiwne
aplikowanie nowoczesnych form do zabytkowych obiektów. Członkowie grupy
Praesens opowiadali się za standaryzacją przemysłu i produkcją seryjną, dzięki
której ich zdaniem, możliwe było sprostanie wymogom finansowym rynku. Uznając, że proces demokratyzacji społeczeństw i unifikowanie potrzeb kulturalnych
ludzi na całym świecie będą wzrastały, możliwości sprostania tym potrzebom
upatrywać należy w produkcji seryjnej. ,,Rzemiosło musi zamrzeć, skoro praca
wynalazcza, skoro standaryzacja przemysłu fabrycznego może dać maximum dogodności przy zużyciu minimum czasu i minimum wysiłku mięśniowego, a jednocześnie zatrudnić wciąż narastające masy ludności. Jedynie celowa jest masowa
produkcja analogicznych przedmiotów dla milionów konsumentów, z których każdy
zużywa w ciągu swego życia pewną ilość takich samych przedmiotów." Zwrócono
tu uwagę na niezwykle istotny i nadal aktualny aspekt produkcji przedmiotów –
7

A. Turowski, op.cit., s.76.
H. Stażewski, Styl Współczesności, Kwartalnik modernistów Praesens, 1926, Nr 1, s. 2.
9
Ibid., s. 2.
10
S. Syrkus, Preliminarz architektury, Kwartalnik modernistów Praesens, 1926, Nr 1, s. 6.
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długości ich ,,życia". Syrkus pisze: ,,Są one obliczone na pewien czas, po upływie
którego powinny być zastąpione przez nowe, lepsze, dostosowane do innych już
wymagań. Masowo fabrykowane produkty są przy tym tak tanie, że często bardziej
opłaca się kupić cały nowy, niż naprawiać część starego." 11 Ten sposób myślenia
doprowadził przedstawicieli Praesensu do idei głoszonych wcześniej przez Le
Corbusiera, mówiących o meblu-maszynie, mieszkaniu-maszynie i mieściemaszynie. W takiej sytuacji architekt komponuje całość z wcześniej prefabrykowanych części składowych. Tak samo może to dotyczyć mebli, jak i całych wnętrz,
architektury i urbanistyki. Skutkiem traktowania mebli i wnętrz jako maszyn użytkowych, była minimalizacja powierzchni mieszkalnej. Awangardowi architekci
mierzyli się z rozwiązaniami funkcjonalnymi wnętrz małych lokali, co ich zdaniem
miało obniżyć koszty czynszu i pozytywnie wpłynąć na sytuację finansową społeczeństwa. Głosili idee projektowania mebli w zabudowach, dzięki czemu możliwe
było tworzenie wnętrz o wielofunkcyjnym charakterze. Korzystanie z nich mogłoby
odbywać się na dwóch zmianach. Przykładem często przez nich omawianym była
sypialnia, pełniąca również funkcje pokoju dziennego, dzięki zastosowaniu łóżek
chowanych w ścianę. 12 Oszczędności miejsca szukano również w garderobach.
Pojemna szafa wbudowana w odpowiednie miejsce, z przemyślaną liczbą i wielkością przegródek, stanowiła synonim funkcjonalności wnętrza. Już w latach 20. XX
wieku architekci wskazywali na ogromny wybór wyposażenia i okuć, które można
było wykorzystać przy konstrukcji mebla do przechowywania. Zwracano także
uwagę na utrzymywanie czystości w mieszkaniu, w czym upatrywano także istoty
piękna. Takie rozwiązania jak wbudowana wanna w łazience była ułatwieniem
w dbaniu o czystość podłogi. Również kuchnia stała się dla przedstawicieli awangardowego myślenia o projektowaniu tematem istotnych opracowań. Minimalizacja
ruchów wykonywanych podczas prac oraz usprawnianie czynności to cel wszystkich
rozwiązań funkcjonalistów. Wbudowane meble, chowane blaty i deski do prasowania to tylko niektóre z pomysłów, mających na celu przyspieszenie i usprawnienie
wykonywanych prac. Duży nacisk, podobnie jak w przypadku łazienek, kładziony
był na utrzymanie porządku w kuchni. Sprzyjały temu odpowiednie materiały
wykończeniowe i wykorzystywanie nowych wynalazków technicznych, takich jak
lodówka czy odkurzacz. Wartości upatrywano w nauce, nowoczesnych technologiach i materiałach, a nie w folklorze i regionalizmach. Grupa aktywnie prezentowała swoje poglądy i realizacje, organizując pierwszą wystawę w Zachęcie we
wrześniu 1926 roku. Przedstawiała ona interesujący materiał podzielony na kilka
działów, tj. architektura, architektura wnętrz, dekoracja teatralna czy grafika książkowa i malarstwo. Kolejne dwie wystawy zostały zrealizowane w 1927 i 1928 roku.
Ukoronowaniem pracy członków grupy Praesens była realizacja wnętrz pawilonów
na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu w 1929 roku. 13 W miarę upływu
czasu, kolejnych wystaw i wspólnych realizacji zainteresowania tematyczne Praesensu przechylały się w stronę architektury i kontekstu techniczno-konstrukcyjnego
z dużym naciskiem na współpracę z przemysłem. Powodowało to coraz większe
11

Ibid., s. 8.
Ibid., s. 9.
13
A. Turowski, op.cit., s. 76.
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119

niezadowolenie ze strony pozostałej części grupy o innym profilu zainteresowań
i odmiennych poglądach, na czele z Władysławem Strzemińskim. Kulminacja tych
antagonizmów nastąpiła po realizacji projektów na PWK w Poznaniu, w wyniku
której doszło do podziału grupy na architektów o funkcjonalistycznych poglądach
i malarzy-konstruktywistów. 14 W 1929 roku z Praesensu odeszło kilku jego
członków: Władysław Strzemiński, Katarzyna Kobro i Henryk Stażewski. Na ich
miejsce pojawili się architekci Barbara i Stanisław Brukalscy oraz malarz Andrzej
Pronaszko. Grupa zakończyła działalność w 1930 roku. 15
Podsumowując program ideowy grupy Praesens oraz innych awangardowych
ugrupowań, można wyraźnie zdefiniować model myślenia o projektowaniu mebli
i architektury wnętrz. Ich założenia wynikają ściśle z poglądów głoszonych przez Le
Corbusiera i innych czołowych przedstawicieli europejskiej architektury, opowiadających się za modernistycznym sposobem myślenia. Według założeń architektów
z grupy Praesens meble musiały być, podobnie jak maszyny, funkcjonalne, produkowane seryjnie, dzięki czemu mogły być tanie i dostępne dla wszystkich, a także
pozbawione stylizacji, odniesień historycznych i ornamentów, określanych mianem
fałszu. Istotna była dla nich również wielofunkcyjność produktu i celowo ograniczony czas jego użytkowania. Przykładano wagę do stosowania nowoczesnych
materiałów konstrukcyjnych i nowych rozwiązań technicznych, udostępnianych
przez dynamicznie rozwijający się przemysł. Projektowanie architektury wnętrz
opierało się generalnie na tych samych zasadach, w których dominowało przekonanie o konieczności stosowania mebli w zabudowach, mebli składanych oraz
wszelkich rozwiązań ułatwiających dbanie o porządek i czystość wnętrza. Meble
miały razem z całym wnętrzem stanowić spójną i jednorodną całość. Funkcjonalistyczny sposób myślenia o mieszkaniu prowadził do celowej minimalizacji
powierzchni użytkowej i maksymalizacji jej praktycznego wykorzystania. Myślę,
że tak wyciągnięte wnioski pozwalają zaryzykować postawieniem twierdzenia,
że głoszony przez awangardowych artystów lat 20. i 30. program ideowy i wynikające z niego wytyczne do projektowania, bardzo dokładnie wpisują się w filozofię
prosperującej od wielu lat, międzynarodowej firmy IKEA.
3.

Historia marki IKEA oraz filozofia firmy

Historie międzynarodowej firmy IKEA rozpoczął w 1947 roku siedemnastoletni chłopiec Ingvar Kamprad mieszkający w południowej Szwecji, w niewielkiej
miejscowości Agunnaryd. ,,Nazwa – IKEA – została utworzona od inicjałów (I.K.)
oraz pierwszych liter nazw miejscowości Elmtaryd (E) oraz Agunnaryd (A), wioski
i parafii gdzie Ingvar Kamprad dorastał. IKEA najpierw sprzedawała pióra, portfele,
ramki do obrazów, obrusy, zegarki, biżuterię i nylonowe pończochy – spełniając
oczekiwania ludzi co do potrzeb i obniżonych cen." 16 Dzięki biznesowym zdolnościom młody Kamprad szybko rozwinął firmę, reklamując się w lokalnych gazetach.
Rozpoczął działalność wysyłkową, upatrując w tym szansy na sukces komercyjny.
14
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W roku 1948 w ofercie firmy pojawiły się pierwsze meble, produkowane przez
miejscowych stolarzy z lokalnych materiałów. Spotkały się z bardzo pozytywnym
odbiorem konsumentów. Kamprad postanowił skierować rozwój firmy na większą
skalę i stworzył pierwszy w historii firmy katalog oferowanych produktów. Powstał
on w roku 1951 i w podobnej formie funkcjonuje do dziś. Dwa lata później IKEA
otworzyła pierwszą ekspozycję mebli, dzięki której klienci mogli dokładnie obejrzeć
każdy produkt. Był to niezwykle ważny moment w rozwoju firmy. Kolejnym
przełomowym krokiem było wprowadzenie nowego systemu produkcji, przechowywania i sprzedaży. Od roku 1956 meble projektowane były tak, aby zmieścić się
w płaskich pudełkach. Musiały być więc składane przez klientów w domu. W dwa
lata od wprowadzenia nowego systemu, w Szwecji powstał pierwszy sklep IKEA
o powierzchni ponad 6700 m kw. Założeniem właściciela firmy było stworzenie
globalnej marki, o złożonej i logicznej strukturze. W 1960 roku rozpoczął się proces
tworzenia sieci restauracji IKEA w każdym sklepie firmowym. Oprócz możliwości
zakupu mebli, klienci mogli również zjeść obiad, przygotowany według ekologicznych standardów. Równolegle IKEA rozwijała poziom swoich produktów,
przykładając dużą wagę do testów jakości, stosując oczywiście szwedzkie standardy. W 1962 roku nawiązała współpracę z polskim projektantem Marianem
Grabińskim, który zaprojektował dla IKEA ponadczasowy regał MTP. Firma rozpoczęła również współpracę z polskimi producentami, którą kontynuuje do dziś.
W 1968 roku rozpoczęto wykorzystywanie nowego materiału konstrukcyjnego do
produkcji mebli. Płyta wiórowa idealnie wpisywała się w koncepcję firmy. Była
tania i doskonale podatna na obróbkę. Wyprodukowano z niej sofę PRIVAT
zaprojektowaną przez architekta Åke Fribrytera. Mebel ten odniósł ogromny sukces
dzięki prostej linii, funkcjonalności i niskiej cenie. W międzyczasie sklepy IKEA
powstały w Norwegii, Danii, Szwajcarii i kolejne w Szwecji. W 1973 roku IKEA
zastosowała w swoich meblach tapicerowanych interesujące rozwiązanie. Wykorzystano dżins jako materiał obiciowy. Tkanina do tej pory stosowana jedynie
w przemyśle odzieżowym, idealnie spełniała swoje zadanie w meblach. Rok później
pojawiły się pierwsze poważne eksperymenty z zastosowaniem tworzyw sztucznych
w produkcji siedzisk. Ukoronowaniem tych działań było nietypowe krzesło Stopa
projektu Olle Gjerlöv-Knudsen i Torben Lind. W 1976 roku projektanci IKEA
stworzyli prawdziwą ikonę w swojej ofercie, fotel POEM (przemianowany później
na POANG). Sukces mebla tkwił w wytrzymałej i giętkiej konstrukcji z drewna
klejonego. Istotny wkład w ofertę firmy miał również regał BILLY, o niezwykle
funkcjonalnym charakterze. Na przestrzeni kolejnych lat pojawiły się następne
klasyki, tj. sofa KLIPPAN czy stolik LACK. W latach 80. IKEA rozwijała się
bardzo prężnie, wchodząc z ofertą do kolejnych krajów, także tych za oceanem.
Kładziony był nacisk na prorodzinne aspekty funkcjonowania sklepów, czego
potwierdzeniem było stworzenie karty IKEA FAMILY. Lata 90. to przede wszystkim skierowanie uwagi na proekologiczne wartości w działalności firmy i wkład
w zrównoważony rozwój. W roku 1995 IKEA wprowadziła nową kolekcję PS (Post
Scriptum) jako ostatnie słowo IKEA w światowym wzornictwie. Są to nadal produkowane meble, w nowych odsłonach, będące próbą eksperymentowania z formą
i funkcją w poszukiwaniu inspirujących nowych trendów. W 2001 roku IKEA
wprowadziła kolejną innowację, produkując meble z płyty wiórowej i pilśniowej
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w technice nadruków bezpośrednio na płycie. Rok później rozpoczęto akcję
odzyskiwania zepsutych mebli, zwracanych i jeśli to możliwe, naprawianych przez
IKEA. Lata 2000. to ogromne zaangażowanie firmy w sprawy marketingowe i globalne projekty, z naciskiem na społeczne i finansowe problemy świata. 17 Filozofia
firmy prosperującej od lat 40. niezmiennie funkcjonuje do dziś. Jej założyciel stworzył wyraźne zasady, które pozwoliły w klarowny sposób kontynuować program
ideowy przez lata.
4.

Analiza porównawcza programu ideowego awangardowych grup artystów
lat 20. i 30. i filozofii firmy IKEA

Analizując założenia programowe awangardowych artystów lat 20. i 30.
w odniesieniu do filozofii firmy IKEA, można znaleźć wyraźne analogie. Od samego początku istnienia firmy fundamentalną zasadę stanowiła próba połączenia niskiej ceny z pięknym wzornictwem i dobrą jakością. Głównym celem było tworzenie
lepszych warunków życia na co dzień dla wielu ludzi. Starano się spełniać potrzeby
związane z urządzaniem wnętrz mieszkańców różnych stron świata, o różnych
potrzebach, gustach, marzeniach, aspiracjach i o różnej zasobności portfela. Idea
dotarcia do mas, świadomość demokratyzacji społeczeństwa i unifikacji gustów była
bliska także członkom grupy Praesens. Wyraźnie podkreślali korzyści płynące z seryjnej produkcji i współpracy z przemysłem. Jednostkowe obiekty traktowali jedynie jako prototypy, służące do dalszego wprowadzania mebli do produkcji przemysłowej. Aby uzyskać wysoką jakość produkowanych mebli IKEA współpracowała
od początku z wykwalifikowanymi producentami i projektantami. Mieli oni za
zadanie, oprócz spełnienia wymagań warstwy estetycznej i funkcjonalnej, efektywnie wykorzystywać materiały konstrukcyjne mebli. Poszukiwali nowych rozwiązań,
często zastępując stary materiał nowym, o lepszych właściwościach, w celu minimalizowania kosztów. Istotne było także upraszczanie projektów, utrzymując nadal ich
funkcjonalne aspekty. Kładziono nacisk na jak najlepsze wykorzystywanie dostępnych sprzętów i nowoczesnych technologii w celu zwiększenia efektywności seryjnej produkcji. To przecież podstawa programowa Praesensu, omawiana precyzyjnie w pierwszym numerze kwartalnika modernistów przez Szymona Syrkusa.
Ukoronowaniem oszczędnościowych działań IKEA przy produkcji i sprzedaży
mebli był system transportowania rozłożonych na części mebli, pakowanych w płaskie kartony. Projekty od samego początku powstawały z myślą o docelowym opakowaniu i możliwościach składowania mebli w magazynach. Liczyła się efektywność
i funkcjonalność na każdym etapie produkcji, przechowywania, sprzedaży i składania. Meble miały być tak zaprojektowane, aby każdy mógł bez problemu samodzielnie złożyć je w domu. Ten proces był przez IKEA perfekcyjnie przemyślany. Żaden
z czołowych architektów awangardowych nie powstydziłby się tak precyzyjnie
zdefiniowanej firmy-maszyny. Oprócz wymienionych już założeń ideowych firmy
IKEA, które zbliżone są moim zdaniem z programem awangardowych artystów, są
pozostałe, które wyraźnie opisują charakter firmy, a nie były znacząco podkreślane
przez awangardę lat 20. Dla właściciela IKEA od samego początku ważne było
tworzenie mebli w typowym, szwedzkim charakterze. Jasne kolory, naturalne ma17

www.ikea.com.pl (data wejścia: 10.02.2013r. ).
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teriały, świeżość i otwarta przestrzeń, a także nowoczesny, funkcjonalny styl, nie
ulegający przemijającym modom to podstawa. Połączenie stylu szwedzkiego stworzonego przez Carla i Karin Larsson w końcu XIX wieku ze stylem klasycznym
i nieco cieplejszym ludowym. Widać też było odniesienia do rozwijającego się nadal
w latach 40. i 50. modernizmu. Przez wszystkie lata funkcjonowania IKEA
ukształtowała szeroką ofertę produktów o różnym charakterze. Od minimalistycznego i bardzo prostego aż po dekoracyjny i mocno stylizowany. W filozofii firmy
widać było typowe szwedzkie podejście do kwestii bezpieczeństwa i dbałości
o wygodę użytkowników, ale także o środowisko naturalne. IKEA to również
świetna organizacja pracy. Oprócz fenomenalnego systemu produkcji, transportu
i sprzedaży firma dba o warunki pracy swoich pracowników. Wzornictwo IKEA
zostało wielokrotnie nagrodzone, czego najlep-szym przykładem jest Red Dot
Award for Highest Design Quality dla kuchni Varde.
Zakończenie
Meble według filozofii IKEA są, moim zdaniem, spełnieniem części programu
ideowego modernistów, które potwierdzają jego słuszność, fenomenalną wysokością
sprzedaży na całym świecie. Różnice bądź zasady nie omawiane szeroko przez
awangardę lat 20. i 30., które są dziś wyrazistym elementem charakteru IKEA,
uzasadniają jedynie twierdzenie Szymona Syrkusa, że architektura jest zmienna
w zależności od czasu. Jak widać IKEA świetnie to rozumie i potrafi spełnić oczekiwania użytkowników w każdym okresie swojej działalności. Proponuje pomysłowe
i funkcjonalne meble, które łączy od lat ta sama filozofia myślenia o najbliższym
otoczeniu człowieka.
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Artykuł jest próbą potwierdzenia tezy mówiącej o konotacjach awangardowego
programu ideowego artystów z lat 20. i 30. głoszonego w Polsce, między innymi
przez członków grupy Praesens i poprzedzającej ją grupy Blok z filozofią
międzynarodowej firmy IKEA. Istotny jest jednak kontekst projektowania mebli,
produktów i architektury wnętrz pierwotnie określony między innymi przez
Le Corbusiera. Pierwszy rozdział artykułu stanowi ogólne studium sytuacji społeczno-gospodarczej w modernizującej się, odrodzonej Polsce i wkładzie awangardowego środowiska artystów w życie państwa, na przykładzie Gdyni. W rozdziale
drugim omawiana jest sytuacja sztuk projektowych w Polsce w latach 20. i 30.
I dwóch odmiennych nurtów, poszukujących nowych form w meblarstwie i architekturze wnętrz. Szczegółowo nakreślony program ideowy awangardowej grupy
Praesens, poparty jest cytowanymi wypowiedziami czołowych przedstawicieli grupy
z pierwszego kwartalnika modernistów, opublikowanego w roku 1926. Rozdział
trzeci to historia firmy IKEA, przedstawiona chronologicznie od momentu powstania w 1947 roku oraz charakterystyka filozofii marki. Czwarty rozdział stanowi
analiza porównawcza programu ideowego awangardowych projektantów z filozofią
i zasadami działania firmy IKEA. Zakończenie podsumowuje zebrany materiał
i potwierdza wstępnie założoną tezę.
Summary
This article is an attempt to confirm the thesis about the connotations of ideological
program of avant-garde artists from the 20s and 30s proclaimed in Poland, among
others, by members of Praesens group and the preceding Blok group of IKEA's
philosophy. Important is context of furniture, interior architecture and product
design originally specified by Le Corbusier. The first chapter of article is a general
study of the socio-economic situation in modernizing, reborn Poland and the
contribution of avant-garde artists in the life of the state, for example, Gdynia. The
second chapter deals with the situation in Poland's arts design in the 20s and 30s and
two different trends, looking for new forms in furniture and interior design. Outlined
in detail the ideological program of avant-garde group Praesens, is supported by
quoted statements leading representatives of the group of the first quarterly
modernists, published in 1926. The third chapter is the story of IKEA, presented
chronologically since its inception in 1947, and the characteristics of the brand's
philosophy. The fourth chapter constitutes comparative analysis of the ideological
program of the avant-garde designers with the philosophy and principles of the
company IKEA. The end summarizes taken material and confirms the preestablished theory.
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WYKORZYSTANIE RACHUNKOWOŚCI
W ZARZĄDZANIU PROJEKTEM EUROPEJSKIM
Słowa kluczowe: ewidencja księgowa, zarządzanie, fundusze europejskie,

ACCOUNTING USING THE EUROPEAN PROJECT MANAGEMENT
Kaywords: accounting records, management, European funds
Wprowadzenie
Akcesja Polski do UE zapewniła polskim podmiotom dostęp do znacznej puli
środków finansowych na realizację inicjatyw (projektów europejskich), wzmacniających konkurencyjność sektora publicznego i prywatnego. W okresie programowym 2004-2006, w ramach Narodowego Planu Rozwoju zrealizowano 88 tys.
projektów, które zostały wsparte środkami, pochodzącymi z budżetu UE w wysokości 12,9 mld euro 1. Dla okresu programowania 2007-2013 na realizację założeń
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia zarezerwowano 67,3 mld euro 2. Do
połowy 2012 r. agencje rządowe odpowiedzialne za wdrażanie środków europejskich podpisały z beneficjentami blisko 74 tys. umów o dofinansowanie projektów,
których poziom dofinansowania z UE wynosi 51,3 mld euro 3. Polskie podmioty
gospodarcze są obecnie największymi biorcami funduszy europejskich spośród
„nowych członków” UE, a założenia nowej perspektywy finansowej 2014-2020
wskazują na zbliżony poziom alokacji tych środków dla Polski 4.
Szeroki dostęp do funduszy europejskich pochodzących z UE zwiększył
potrzebę specjalizacji przedsiębiorstw w kierunku zarządzania projektami. Przez
zarządzanie projektami rozumie się zastosowanie umiejętności i kompetencji menedżerów, metod, narzędzi oraz technik w celu osiągnięcia ustalonych założeń projektowych. Istotnym wyznacznikiem sukcesu każdego projektu jest uzyskanie zaplanowanych wcześniej parametrów: zakresu prac, ich jakość, kosztów oraz terminów
realizacji 5.

1

Ewaluacja ex post Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006, Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego, Warszawa 2010, s. 11.
2
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/OrganizacjaFunduszyEuropejskich/Strony/NSS.aspx
(aktualizacja 10.11.2012).
3
Wykorzystanie środków z UE w ramach strategii wykorzystania Funduszu Spójności na lata
2004-2006 oraz Narodowych strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013. Informacja miesięczna
za sierpień 2012, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, wrzesień 2012, s. 3.
4
wyborcza.pl/1,91446,12852206,Nowy_projekt_budzetu_UE__wiekszy_dostep_do_funduszy.
html (aktualizacja 10.11.2012).
5
Por. J. Westland, The Project Management Life Cycle. A completa step-by-step methodology for
initiationg, planning, executing & closing a project successfully, Kogan Page Ltd, 2007, s. 2-3;
Zarządzanie projektem europejskim, red. M.Trocki, B.Grucza, PWE, Warszawa, s. 21; M.Klinowski, Rachunkowość zarządcza zorientowana na projekty, CeDeWu, Warszawa 2010, s. 20.
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Zarządzanie przedsięwzięciami dofinansowanymi funduszami europejskimi wiążą
się z licznymi obwarowaniami, które dyscyplinują beneficjentów do rozdysponowania tego typu środków finansowych, zgodnie z ich przeznaczeniem. Chodzi tutaj
m. in. obowiązki beneficjentów w zakresie: szczegółowego dokumentowania wydatków kwalifikowanych, prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej projektów
europejskich, koniecznością poddawania się kontrolom oraz audytom wykorzystania
środków europejskich, składaniem wniosków wypłatę środków z UE wraz ze
sprawozdaniem z wykonania projektu. Spełnienie tych obowiązków odbywa się
przy pomocy rachunkowości jednostki. Rola rachunkowości sprowadza się tutaj do
kwestii technicznych, mających na celu rozliczenie projektu z instytucję finansującą.
W praktyce powszechne jest stwierdzenie, że informacje pochodzące z rachunkowości na temat realizowanego przedsięwzięcia nastawione są na zaspokojenie
potrzeb interesariuszy zewnętrznych (instytucji finansującej, organów kontrolnych,
audytorów zewnętrznych). Autor uważa ten tradycyjny sposób postrzegania rachunkowości za ograniczony, ponieważ pomija istotną jej funkcję jaką jest również
zaspokojenie potrzeb informacyjnych kierowników projektu i menedżerów. Z uwagi
na fakt, iż obecnie rzadko zdarza się, że projekt jest realizowany zgodnie z założeniami, kierownicy i menedżerowie często stoją w obliczu licznych problemów,
których wyeliminowanie wymaga szybkich i wiarygodnych informacji na temat
stanu obecnego, ujawnionych zagrożeń i możliwych rozwiązań, zmieniających ten
niekorzystny stan rzeczy. Służebną rolę w rozwiązywaniu bieżących problemów
decyzyjnych powinien odgrywać system rachunkowości, dostosowany do potrzeb
wdrażanego projektu.
W artykule nakreślono problematykę związaną z wykorzystaniem przez menedżerów informacji pochodzących z ewidencji księgowej w zarządzaniu projektem
europejskim. Wskazano jakie jest zapotrzebowanie na informacje w tego typu projektach oraz dokonano przeglądu dotychczasowych wyników badań w zakresie
wykorzystywania informacji rachunkowych przez menedżerów.
1.

Zapotrzebowanie na informacje w projektach europejskich

Zapotrzebowanie na informacje na temat planowanego lub realizowanego
projektu zgłaszają interesariusze projektu (ang. project stakeholders). Są nimi
osoby, organizacje i instytucje aktywnie włączające się w realizację projektu oraz
podmioty, których interesy podlegają korzystnym bądź niekorzystnym wpływom
wynikającym z realizacji lub zakończenia projektu 6. W przypadku projektów
europejskich głównymi interesariuszami projektów europejskich są podmioty zainteresowane pozyskiwaniem dofinansowania z funduszy europejskich (przedsiębiorstwa, jednostki sektora finansów publicznych, organizacje non-profit itd.) oraz agendy rządowe odpowiedzialne za dystrybucję środków pomocowych (np. Urzędy Marszałkowskie, ARiMR, PARP etc.). W zależności od realizacji poszczególnych
etapów (faz) cyklu życia projektu finansowanego środkami publicznymi z UE,
M. Łada, A. Kozarkiewicz, Zarządzanie wartością projektów. Instrumenty rachunkowości
zarządczej i controllingu projektów, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 23.
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wymagania informacyjne wymienionych dwóch podstawowych grup interesariuszy
są odmienne. Uproszczony schemat cyklu życia projektu unijnego prezentuje
schemat 1.
W fazie definiowania projektu jednostka zainteresowana pozyskaniem dotacji
unijnej poszukuje informacji niezbędnych do sformułowania założeń planowanego
przedsięwzięcia. W szczególności chodzi tutaj o uzyskanie odpowiedzi na pytania:
jaki problem wymaga interwencji z wykorzystaniem projektu europejskiego?; kto
będzie głównym odbiorcą pomocy publicznej?; z jakiego program operacyjnego
można pozyskać fundusze na realizację projektu? jakie obwarowania zostały
nakreślone dla jednostek korzystających z danego programu wsparcia?
Schemat 1. Fazy cyklu życia projektu unijnego

Definiowanie
projektu

Wykon
anie

Planowa
nie

Utrzyma
nie celów
projektu

Źródło: opracowanie własne.
Po sformułowaniu założeń interwencji publicznej z funduszy europejskich,
należy sporządzić wniosek o dofinansowanie projektu, zawierający szczegóły dotyczące planowanego projektu. W fazie planowania należy określić przede wszystkim:
jakie zadania będę realizowane w projekcie; w jakich terminach powinny zostać
zakończone poszczególne zadania; jakie będą koszty inwestycji; jaka będzie
struktura finansowania projektu; jakie będą wydatki w projekcie oraz jakie źródła
wpływów (np. dotacja, środki własne, kredyt) zapewnią ciągłość realizacji inwestycji; które ze wskaźników rezultatu i produktów projektu umożliwią monitorowanie
i ocenę osiągnięcia zakładanych celów w projekcie. Wnioskodawcy mogą aplikować
o dofinansowanie w ramach naboru ogłaszanego przez agendę rządową zarządzającą
programem wsparcia w trybie ciągłym lub w trybie konkursowym 7. W pierwszym
przypadku wnioski są przyjmowane i oceniane na bieżąco. Większe szanse na uzyskanie dofinansowania mają projekty, które złożą wniosek aplikacyjny wraz z wymagającymi załącznikami najwcześniej. W drugim przypadku nabory wniosków ogłaszane są cykliczne. Tutaj ogłaszana jest lista rankingowa projektów – wówczas
dofinansowanie uzyskują najlepiej ocenione projekty.
Instytucja przyjmująca wniosek o dofinansowanie analizuje kompletną dokumentację projektową (do wniosku załącza się m.in. biznesplan wraz ze studium
wykonalności) pod kątem zgodności planowanego przedsięwzięcia z celami programu wsparcia oraz możliwości realizacji przez projektodawcę deklaracji zawartej we
wniosku. Należy podkreślić, iż podstawowe parametry projektu (harmonogram,
budżet, wydatki kwalifikowane, wskaźniki produktu i rezultatu), ustalone we wniosM. Tokarski, T. Konieczka, Działalność inwestycyjna wsparta dotacjami unijnymi a pozycja
finansowa przedsiębiorstwa, [w:] Rachunkowość. Dylematy praktyki gospodarczej, pod red.
S. Sojaka, Toruń 2012, s. 582.
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ku i zaakceptowane przez instytucję zarządzającą do dofinansowania, nie powinny
ulec zmianie w trakcie implementacji przedsięwzięcia. Dlatego wnioskodawcy
powinni wziąć pod uwagę fakt, że przyjęte podczas planowania parametry projektu
powinny zostać sformułowane w sposób należyty, zgodnie z przyjętymi metodykami 8, które zapewnią powodzenie projektu. Wówczas projektodawca wykorzystuje informacje na temat bieżącej sytuacji majątkowej i finansowej jednostki
oraz jej otoczenia pod kątem możliwości wdrożenia planowanego przedsięwzięcia.
W tym celu analizuje się i ocenia informacje ex post. Ponadto w projekcie należy
zaplanować zadania, budżet, strukturę finansowania przedsięwzięcia, efekty jakie
powinny wystąpić po zakończeniu projektu, lub po zakończeniu jego poszczególnych etapów, co wymaga analizowania informacji o charakterze ex ante.
Po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej oraz zarekomendowaniu
wniosku do dofinansowania przez panel ekspertów, podpisuje się umowę z beneficjentem. W fazie wykonania beneficjent realizuje projekt zgodnie z założeniami
umowy i wniosku o dofinansowanie. W określonych w umowie terminach beneficjent składa do instytucji zarządzającej wnioski o płatność wraz ze sprawozdaniem
z realizacji projektu. Wówczas jednostka wdrażająca projekt wnioskuje o wypłatę
dotacji, rozliczając jednocześnie zakończone etapy projektu. Dokumentacja rozliczeniowa dofinansowania z UE powinna zawierać przede wszystkim kopie dokumentów księgowych potwierdzających poniesienie przez beneficjenta wydatków kwalifikowanych wraz dowodami zapłaty (np. faktury, rachunki, listy płac, protokoły
zdawczo-odbiorcze, wyciągi bankowe etc.) 9. W przypadku pojawienia się „zakłóceń
w projekcie” (odchyleń od harmonogramu, budżetu, wskaźników produktu i rezultatu) należy wskazać przyczyny niezrealizowania planowanych zamierzeń oraz
czy możliwe jest podjęcie działań korygujących tę niekorzystną sytuację. W tej
fazie, podobnie jak w poprzedniej wykorzystywane są informacje ex-post (rejestracja dokonań w projekcie) i ex-ante (analizowanie różnych wariantów decyzyjnych).
Istotną kwestią podczas wdrażania projektu jest monitorowanie postępu prac
w projekcie. Proces monitorowania projektu oznacza sprawdzanie: czy projekt jest
realizowany w czasie zgodnym z zaplanowanym; czy wydatki zostały poniesione
w odpowiedniej kwocie i czasie; czy rezultaty i produkty projektu zapewniają

Należy podkreślić, iż Unia Europejska nie narzuca stosowania ściśle określonych metodyk
zarządzania projektami. Beneficjent może wybrać dowolne rozwiązanie metodyczne, które jego
zdaniem będzie najlepiej dopasowane do specyfiki projektu. Jednak Komisja Europejska zaleca,
aby podczas planowania i realizacji projektów europejskich wykorzystywać metodykę zarządzania
cyklem projektu (ang. project cycle management).
9
O szczegółowych wymaganiach dotyczących dokumentowania wydatków kwalifikowanych
w projektach europejskich można znaleźć m. in. w: H. Kędziora, Dokumentacja rozliczeniowa
środków unijnych: przygotowywanie i opisywanie dokumentów księgowych i pozaksięgowych,
ODDK, Gdańsk 2007; K. Dziadek, Zasady dokumentowania wydatków kwalifikowanych
w projektach unijnych, „Biuletyn Rachunkowości”, 2011, Nr 4 (124), s. 58-65; K. Dziadek,
Dodatkowe dokumenty wymagane przez instytucje zarządzające przy udzielaniu dotacji unijnych,
„Biuletyn Rachunkowości”, 2011, Nr 7 (127), s. 55-59.
8
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osiągnięcie jego celu 10. Monitoring bardzo często jest określany jako wewnętrzny
mechanizm zarządzania projektem, w którym zbiera się, analizuje informacje
ilościowe i jakościowe na temat wdrażanego przedsięwzięcia, porównuje się raporty
na temat dokonań z założeniami i w sytuacji kiedy projekt nie jest „na właściwym
torze” planuje się działania zaradcze (zob. schemat 2).
Beneficjenci powinni wypracować system, który pozwoli określić: jaki jest
statusu projektu, jakie mogą być potencjalne zagrożenia niezrealizowania prac
w terminie lub nieosiągnięcia zaplanowanych efektów oraz jakie rozwiązania należy
podjąć w określonych sytuacjach decyzyjnych. Przydatnym narzędziem jest wówczas ewaluacja projektu, która skupia się na efektach projektu, w kontekście uzyskanej wartości interwencji dla wszystkich zainteresowanych 11. Badanie ewaluacyjne
ma szersze spojrzenie niż monitoring, który zakłada jedynie pomiar tego co zostało
zrealizowane. Jej zadaniem jest przede wszystkim usprawnianie, rozwój i lepsze
zrozumienie podejmowanego działania poprzez rekomendacje uzyskane w trakcie
prac ewaluacyjnych. Ewaluacja może być prowadzona w podczas wdrażania
przedsięwzięcia (ewaluacja on-going) oraz po jego zakończeniu (ewaluacja ex-post).
W pierwszym przypadku ewaluacja usprawnia działanie, eliminując słabe strony
projektu. W drugim przypadku ewaluacja umożliwia ocenę użyteczności i efektywności interwencji w zakończonych już pracach oraz służy realizatorom jako
wsparcie do lepszego i skuteczniejszego zarządzania kolejnymi projektami (mechanizm uczenia się poprzez ewaluację).

10
M. Lech, D. Wszołek-Lech, Jak prawidłowo rozliczyć projekt realizowany w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, ODDK, Gdańsk 2010, s. 176.
11
Przepis na ewaluację projektu unijnego. (http://m.onet.pl/biznes/prasa,3dxq7; aktualizacja
16.12.2012 r.).
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Schemat 2. Przebieg monitoringu
MONITORING
Wdrożenie korekty
Zbieranie danych i
informacji
Planowane korekty
Analiza danych i
informacji
Analiza przyczyn
odchyleń
Opracowywanie
raportów
Identyfikacja
odchyleń
Ocena wyników i
porównanie z planem
Ocena
negatywna

Ocena
pozytywna

Źródło: A. Zajączkowska, Koordynator projektu. Instruktaż skutecznego zarządzania projektami unijnymi z suplementem elektronicznym do monitoringu zadań,
ODDK, Gdańsk 2010, s. 124.
Instytucja zarządzająca instrumentem wsparcia, przed ostatecznym rozliczeniem projektu, może przeprowadzić kontrole, w których weryfikowana będzie zgodność deklaracji beneficjenta zawartych w dokumentacji rozliczeniowej (wniosku
o płatność) z tym co zostało faktycznie zrealizowane w projekcie 12. Kontrola dokumentacji projektowej oraz weryfikacja efektów rzeczowych (np. sprawdzenie zgodności zakupionych urządzeń ze specyfikacją ujętą w projekcie, oznakowanie miejsca
realizacji projektu) pozwali stwierdzić, czy beneficjent właściwie wykorzystał środki pomocowe.
Ostatnim etapem cyklu życia projektu jest faza utrzymania celów projektu.
Zakończenie prac w projekcie i wypłata dotacji przez instytucję finansowania nie
oznacza, iż projekt został całkowicie rozliczony. Beneficjenci muszą zapewnić trwałość efektów projektu i utrzymanie inwestycji przez okres 3 lat od dnia zakończenia
realizacji projektu – dla przedsiębiorstw zaliczonych do sektora MŚP oraz przez
okres 5 lat – przedsiębiorstwa duże. Projektodawcy nie mogą w tych okresach doko12

Szerzej na temat typów kontroli i podmiotów uprawnionych do przeprowadzenia kontroli
w projektach europejskich w: K. Dziadek, Kontrola jako narzędzie wykrywania nieprawidłowości
w wykorzystaniu funduszy unijnych, [w:] Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych,
Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia Nr 42, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011, s. 211220.
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nywać zasadniczych zmian w projekcie (np. wymieniać i sprzedawać zakupionego
sprzętu w projekcie), gdyż może to skutkować sankcjami finansowymi, w tym zwrot
dofinansowania wraz odsetkami. Instytucje zarządzające programami pomocowymi
mogą przeprowadzać wyrywkowe kontrole wśród beneficjentów, aby sprawdzić czy
są przez nich utrzymywane rezultaty zakończonych projektów w wymaganych
terminach.
Zdaniem autora szczególnie istotne dla realizujących projekty są informacje
pozyskiwane w fazie planowania i wykonania. W trakcie planowania opracowywane
są prognozy, które umożliwiają określenie warunków, w których będą realizowane
konkretne cele. Im prognozy będą trafniejsze, tym większe prawdopodobieństwo
osiągnięcia sukcesu. Z kolei podczas wykonywania planów należy monitorować
status wykonywanych działań i w razie potrzeby podejmować działania korygujące
odchylenia. Informacje w tym przypadku powinny być terminowe (możliwe do pozyskania we właściwym czasie), dokładne (muszą odzwierciedlać z odpowiednią
szczegółowością stan faktyczny), a przede wszystkim użyteczne dla użytkowników.
Przydatność informacji rachunkowych w zarządzaniu – przegląd dotychczasowych wyników badań
Jak wspomniano wcześniej, w projektach europejskich zgłasza się zapotrzebowanie na informacje ex-ante i ex-post, które służą przede wszystkim analizy i oceny
sytuacji realizatora projektu, aspektów finansowych i rzeczowych projektu oraz jego
otoczenia. W praktyce większość informacji jest pozyskiwana z systemu informacyjnego jednostki, z którego znacznie wyróżnia się rachunkowość. Rachunkowość
składa się z dwóch odmiennych subsytstemów: rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej. O ile nie kwestionuje się wykorzystania rachunkowości zarządczej przez menedżerów, o tyle trudno określić jednoznacznie, czy i w jaki sposób
mogą oni wykorzystywać zestandaryzowane dane finansowe pochodzące z ewidencji księgowej, które de facto ukierunkowane na odbiorów zewnętrznych.
Badania nad wykorzystaniem rachunkowości przez menedżerów prowadzili
m.in. H.J.M van der Veeken i M.J.F. Wouters, którzy przeanalizowali różne sytuacje
decyzyjne w przedsiębiorstwie budowlanym (przedsiębiorstwo zorganizowane projektowo) 13, w których zarządzający różnych szczebli sięgają po informacje rachunkowe. Badacze stwierdzili, iż na zaobserwowanych 112 działań, jedynie w dwóch
przypadkach zarządzający sięgnęli po dane z ewidencji księgowej. Główny zarzut
jaki został skierowany przez menedżerów było to, że informacje rachunkowe nie
dostarczają informacji o bieżących i alokowanych kosztach, potrzebnych do ustalenia statusu projektu – obie kategorie zwykle odbiegają od rzeczywistości, ponieważ
koszt jest zwykle ewidencjonowany na podstawie faktur lub innych dokumentów,
natomiast koszt faktycznie może zostać poniesiony przed lub po dostarczeniu tych
dokumentów do działu księgowości. Oto przykładowe sytuacje, w których pojawiają
się rozbieżności pomiędzy rzeczywistymi kosztami, a kosztami wynikającymi
z zapisów księgowych: dostarczono materiały budowlane, lecz nie zostały jeszcze
13
H.J.M van der Veeken, M.J.F. Wouters, Using accounting information by operations managers
in a project company, Management Accounting Research, 2002, s. 345-370.
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wykorzystane; podwykonawcy wykonali prace budowlane, ale nie dostarczyli
faktur; budowa została zakończona (nastąpił odbiór budynku), natomiast koszty nie
zostały jeszcze rozliczone.
Wywiady przeprowadzone z kierownictwem wyższego i niższego szczebla
wskazały na tendencję wykorzystania danych księgowych przez kierownictwo zajmujące wyższy poziom w strukturze organizacyjnej. Powodem tego jest brak
możliwości obserwacji postępu prac wszystkich projektów oraz kontaktu z wszystkimi kierownikami budów. Druga grupa kierowników – menedżerowie operacyjni –
preferują inne, bardziej nieformalne źródła informacje: własne doświadczenie
z wcześniejszych projektów; obserwacja postępu w projekcie na podstawie realizacji
kamienie milowych oraz wykorzystania materiałów budowlanych; rozmowy
z dostawcami, pracownikami, podwykonawcami oraz klientami; analiza rysunków
i dokumentacji technicznej. Kierownicy niższego szczebla mają do czynienia z problemami pojawiającymi się w trakcie wykonania projektu, w związku muszą
natychmiast reagować na odchylenia wykorzystując informacje, do których mają
dostęp.
H.J.M van der Veeken i M.J.F. Wouters zaobserwowali również zależność,
zgodnie z którą w sytuacji, gdy menedżerowie mają do rozważenia kilka czynników
operacyjnych, wówczas wystarczające informację są dostarczane poprzez fizyczną
obserwację procesów i analizę mierników niefinansowych. Natomiast, jeżeli zachodzi potrzeba analizowania więcej czynników operacyjnych, informacje rachunkowe
mogą przekładać te czynniki w jeden, finansowy wymiar, który umożliwi oszacowanie efektu netto wszystkich zakłóceń i działań, które miały miejsce 14.
Inny charakter badań miały badania M. Wouters i P. Vardaasdonk, którzy
pragnęli usystematyzować wiedzę na temat roli informacji rachunkowych mające
wymiar ex-ante w podejmowaniu decyzji zarządczych 15. W ich pracy przeanalizowano sytuacje opisane w publikacjach naukowych i pracach magisterskich,
których problematyka mieściła się w nurcie badań. Autorzy zidentyfikowali trzy
sytuacje, w których tego typu informacje rachunkowe są wykorzystywane przez
menedżerów: po pierwsze, kiedy muszą oni rozwiązywać nowy, albo rzadko
pojawiający się problem; po drugie, kiedy muszą wziąć pod uwagę znaną im sytuację decyzyjną, lecz w której nie znają konsekwencji wyboru spośród możliwych
alternatyw. W tego typu sytuacjach informacje rachunkowe umożliwiają pomiar
tych konsekwencji za pomocą wspólnej, zintegrowanej i wyważonej jednostki
pomiaru; po trzecie, w sytuacji, gdy wiedza dotycząca konsekwencji podjętych
operacji jest rozproszona pomiędzy różnych ludzi, różne obszary funkcjonalne
organizacji, różne poziomy organizacji, lub różne jednostki. W takich warunkach
informacje rachunkowe zapewniają wymianę informacji pomiędzy pracownikami,
departamentami, jednostkami itd. w skondensowanej formie. Należy jednak zaznaczyć, że taki przekaz informacji został oceniony jako daleki od ideału.
14

Ibidem, s. 364.
M. Wouters, Vardaasdonk, Supporting Management Decisions with Ex ante Accounting
Information, European Management Journal. vol. 20, no. 1, 2002, p. 82-94.
15
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Z kolei M. Hall na gruncie dotychczasowych wniosków z badań prezentowanych w literaturze, dokonał podziału analizowanej problematyki badawczej na
trzy główne zagadnienia: (1) znaczenie informacji pochodzących z rachunkowości
w kontekście rozwoju wiedzy na temat środowiska pracy menedżera, (2) informacje
rachunkowe jako element zbioru informacji zarządczych, (3)informacje rachunkowe
a formy komunikacji 16. W pierwszym zagadnieniu autor wskazuje, że 17:
− menedżerowie wykorzystują informacje rachunkowe, aby zbadać dotychczassowe założenia i oczekiwania dotyczące organizacyjnych operacji, zidentyfikować problemy, szanse i potencjalne niespodzianki,
− informacje rachunkowe są bardziej pomocne kiedy menedżer nie uczestniczy
podczas wykonania zadań operacyjnych, jest brany pod uwagę dłuższy horyzont czasowy oraz znaczna ilość czynników operacyjnych,
− informacje rachunkowe są bardziej przydatne w procesach zarządzania gdy
nakreślają wyniki kluczowych zdarzeń, skupiają się wokół zagadnień zarządczych, są wolne od typowego dla księgowych żargonu, nie odszyfrowują relacji
przyczynowo-skutkowych
W drugim zagadnieniu M. Hall podkreśla, że 18:
− informacje rachunkowe są jednym ze zbiorów informacji zarządczych i nie
mogą być one pozostawać w izolacji od pozostałych,
− informacja rachunkowa umożliwia przetłumaczenie czynników operacyjnych
w pojedynczy wymiar finansowy, dlatego mogą być one z powodzeniem wykorzystywane do porównania tych czynników i dyskusji na temat różnych problemów zarządczych w oparciu o wspólny język,
− pojedynczy wymiar finansowy jest bardziej przydatny kiedy jest znaczna ilość
czynników operacyjnych, duże rozróżnienie kulturowe, edukacyjne, organizacyjne menedżerów oraz gdy zasięg kanałów informacyjnych jest długi.
W trzecim zagadnieniu autor wskazuje, iż 19:
− przydatność informacji rachunkowych zależy przede wszystkim od tego jak
menedżerowie wykorzystują te informacje podczas komunikowania się między
sobą i dyskusji,
− menedżerowie wykorzystują werbalną komunikację aby odnieść informacje
rachunkowe to określonych kwestii operacyjnych oraz omówić znaczenie
i konsekwencja danych księgowych,
− informacje rachunkowe mogą skłaniać do dyskusji poprzez sygnalizację tych
kwestii, które muszą zostać przeanalizowane w dalszej kolejności.
W odniesieniu do wykorzystania informacji rachunkowych przez kierownictwo
projektów europejskich, należy zaznaczyć, iż brak jest badań dotyczących przydatności tych informacji w rozwiązywaniu problemów zarządczych dla tego typu pro16

M. Hall, A ccounting information and managerial work. Accounting, Organizations and Society.
vol. 35, 2010, p. 301-315.
17
Ibidem, s. 305.
18
Ibidem, s. 306-307.
19
Ibidem s. 308.

133

jektów. Wydaje się jednak, że wnioski z zaprezentowanych badań można uogólnić
na całą sferę zarządzania, zarówno w zakresie działań rutynowych, jak i działań
nierutynowych (projektów).
Komisja Europejska narzuca prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej
projektów. Nie jest jednak ściśle określone w jaki sposób ta ewidencja powinna
zostać zorganizowana – beneficjenci mogą ją zorganizować w dowolny i dogodny
dla siebie sposób. Warto podkreślić, że wyodrębnienie operacji dotyczące realizacji
projektu umożliwia większą przejrzystość majątku wykorzystywanego przy realizacji projektu, usprawnia monitorowanie i kontrolę operacji rejestrowanych w projekcie. Zatem nasuwają się pytania: czy menedżerowie korzystają z „dobrodziejstw”
ewidencji księgowej projektu? jeśli tak, to czy są zainteresowani pozyskiwaniem
informacji rachunkowych podczas rozwiązywania kluczowych dla nich problemów
decyzyjnych? Warto podjąć badania w tym obszarze, bowiem wyodrębnienie zbioru
informacji danych rachunkowych, który może zaspokoić potrzeby informacyjne
w zagadnieniach objętych problematyką projektów europejskich, mogłoby przyczynić się do usprawnienia zarządzania projektami oraz zwiększenia absorpcji środków
pomocowych z UE.
Podsumowanie
Dotychczasowe badania wskazują, że menedżerowie wykorzystują informacje
pochodzące z ewidencji księgowej do wypełniania swoich codziennych obowiązków. Pomimo znacznego sformalizowania rachunkowości finansowej, tego że informacje są czasami pozyskiwane z opóźnieniem, nie zawsze są czytelne dla menedżerów, to jednak nie mogą być do końca lekceważone. Właściwie przetworzona
i zaprezentowana informacja pochodząca z ewidencji księgowej pozwala kierownictwu odczytać jakie są skutki finansowe poprzednio zaplanowanych działań. Warto
również dodać, że porównanie informacji finansowych z rachunkowości z niefinansowymi (jakościowymi) pozwala na szersze spojrzenie analizowanego problemu,
wykluczyć błędne informacje i zrozumieć niepoznanie dotąd zależności pomiędzy
decyzjami (nakładami) a wynikami (efektami).
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Celem artykułu jest naświetlenie problematyki związanej z wykorzystaniem informacji z ewidencji księgowej do zarządzania projektem europejskim. Rozważania
w tej kwestii podzielono na dwie części. W pierwszej wskazane zostały potrzeby
informacyjne interesariuszy projektów unijnych. W drugiej dokonano przeglądu
dotychczasowych wyników badań w zakresie wykorzystywania informacji pochodzących z ewidencji księgowej przez menedżerów.
Summary
The aim of this paper is to highlight the issues raleted to the use of accounting
information in management of project co-financed from EU funds. The
consideration in this matter is divided into two parts. In the first part there was
determined information needs of the stakeholders of EU projects. In the second part
author of the paper reviewed the prior studies in order to indicate the findings about
the determinats of use of accounitng information by the managers.
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CO-SOURCING JAKO NOWA FORMA OUTSOURCINGU
USŁUG FINANSOWO-KSIĘGOWYCH
Słowa kluczowe: współpraca w zakresie rachunkowości, struktura organizacyjna,
efektywność przedsiębiorstw

CO-SOURCING AS A NEW FORM OF OUTSOURCING
FINANCIAL AND ACCOUNTING SERVICES

Keywords: business process co-sourcing, organizational structure, business
efficiency
1.

Wstęp

Funkcjonowanie polskich przedsiębiorstw produkcyjnych na poziomie zapewniającym zysk i pozycję konkurencyjną na rynkach krajowych i zagranicznych
wymaga nieustannej kontroli i planowania działań na poziomie operacyjnym i strategicznym. Wśród działań operacyjnych należy wymienić te, które mają na celu
zapewnić bieżącą sprzedaż, zyskowność, prawidłowy spływ należności oraz utrzymanie kosztów na poziomie nie przekraczającym wartości miesięcznych zysków.
Działania strategiczne, mające charakter długofalowy, zmierzają do zapewnienia
właściwego poziomu rentowności przedsiębiorstwa w długim okresie. Zmiany
rynkowe wymuszają na przedsiębiorstwach produkcyjnych nieustanne działania
mające na celu utrzymanie cen wyrobów gotowych w przypadku, np. wzrostu cen
surowców, kontrolę kosztów wytworzenia produktów i szybkie reagowanie w przypadku, np. wzrostu płac jako składnika kosztów wytworzenia. Tego typu działania
wymagają ciągłego monitorowania przychodów, kosztów i zysków wynikających
z prowadzonej sprzedaży. Zapewnienie takiej kontroli na poziomie umożliwiającym
reagowanie na zmiany w możliwie krótkim czasie jest zadaniem wymagającym
wiedzy i doświadczenia z zakresu finansów i rachunkowości.
Właściciele przedsiębiorstw produkcyjnych wybierają różne warianty sprawowania kontroli nad procesami finansowo-księgowymi zachodzącymi w jednostce.
Pierwszym wariantem jest ewidencja i kontrola sprawowana jest przez zespół
finansowo-księgowy, będący integralną częścią przedsiębiorstwa. Drugim wariantem jest ewidencja i kontrola sprawowana jest przez firmę zewnętrzną na zasadzie
wydzielenia funkcji finansowo-księgowych z przedsiębiorstwa poprzez outsourcing.
Trzecim wariantem jest prowadzenie ewidencji i kontroli procesów finansowoksięgowych poprzez zastosowanie co-sourcingu, jako odmiany outsourcingu, polegającej na współpracy przedsiębiorstwa z wybranym zewnętrznym partnerem, gdzie
przedsiębiorstwo korzysta z usług firmy zewnętrznej jako eksperta ale nadal zatrudnia własnych pracowników, którzy realizują zadania przydzielone im przez zewnętrznych specjalistów.
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Celem artykułu jest przedstawienie zjawiska co-sourcingu usług finansowoksięgowych w polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz wpływu tego zjawiska na strukturę organizacyjną i efektywność działania przedsiębiorstw.
2.

Pojęcie i charakterystyka zjawiska co-sourcingu

Zjawisko co-sourcingu jest w polskich przedsiębiorstwach stosowane od niedawna, jednak jego znaczenie rośnie w szybkim tempie, zwłaszcza wśród dużych
i średnich przedsiębiorstw, z uwagi na pozytywne wyniki w zakresie wzrostu
efektywności funkcjonowania komórek przedsiębiorstwa, które zostały objęte cosourcingiem. Istotę co-sourcingu można zdefiniować następująco: jest to wyodrębniony model outsourcingu, czyli wydzielenia określonych funkcji z przedsiębiorstwa, polegający na współpracy dwóch przedsiębiorstw, z których jedno zleca
określone funkcje do realizacji drugiemu przedsiębiorstwu, przy udziale własnych
pracowników i specjalistów drugiej firmy, która w tym przypadku jest zewnętrznym
dostawcą usług. Przedstawiciele zewnętrznego dostawcy usług jako specjaliści
w swej branży współpracują z pracownikami przedsiębiorstwa macierzystego w zakresie objętym umową.
W literaturze zagranicznej co-sourcing przedstawiany jest jako BPC – business
process co-sourcing i uważany jest za innowacyjne i trafne rozwiązanie, które
wyodrębnione zostało z bezpośredniego outsourcingu 1. BPC w odróżnieniu od
outsourcingu bezpośredniego osadzony jest na ścisłej współpracy kooperantów,
ukierunkowanej w głównej mierze na potrzeby zleceniodawcy, jego możliwości
finansowe i organizacyjne oraz potrzeby w zakresie wykorzystania nowych technologii i wiedzy jaką oferują dostawcy usług. Takie podejście partnerów do realizowanego przedsięwzięcia sprawia, że co-sourcing znacznie różni się od tradycyjnego outsourcingu w zakresie zadań i funkcji. Outsourcing bazuje na wydzieleniu
usług bądź funkcji poza przedsiębiorstwo, natomiast w co-sourcingu stopień wydzielenia jest zróżnicowany i zależy od ustaleń partnerów, którzy wspólnie angażują
się w proces co-sourcingowy 2.
Co-sourcing rachunkowości jest procesem polegającym na współpracy dwóch
firm – partnerów, z których jedna firma jest jednostką posiadającą zorganizowaną
rachunkowość i chce wprowadzić zmiany w sposobie jej prowadzenia, zaś druga
firma jest jednostką zajmującą się profesjonalnym prowadzeniem usług w dziedzinie
rachunkowości. Pierwsza z wymienionych jednostek jest zleceniodawcą, która oddelegowuje swoich pracowników i upoważnia przedstawicieli drugiego przedsiębiorstwa, czyli zleceniobiorcy, do zlecania i nadzorowania działań pracowników
zleceniodawcy w zakresie ustalonym umową. Taki rodzaj kooperacji w zakresie
rachunkowości stosowany jest przede wszystkim w celu:
− zmniejszenia kosztów funkcjonowania działu finansowo – księgowego poprzez
wprowadzenie zmian w istniejącym zatrudnieniu, polegających z reguły na
Por. P. Keen, Business Process Co-sourcing, artykuł zamieszczony na stronie http://www.
peterkeen. com z kwietnia 2004r.
2
Por. K. Swatowska, Co-sourcing: outsourcing inaczej, artykuł zamieszczony na stronie
http://nf.pl z dnia 31.01.2005r.
1
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zmniejszeniu liczby pracowników zatrudnionych w dziale lub zleceniu im
innych zadań do realizacji,
podniesienia efektywności i jakości działania komórek finansowo–księgowych
poprzez zaangażowanie specjalistów z dziedziny rachunkowości z ramienia
zleceniobiorcy, którzy dysponując wiedzą i doświadczeniem, ukierunkowują
i nadzorują działania pracowników zleceniodawcy,
przyspieszenia obiegu informacji w dziale finansowo–księgowym i w całym
przedsiębiorstwie poprzez zastosowanie przez zleceniodawcę nowoczesnych
technik i narzędzi do prowadzenia rachunkowości.

Przykładem rachunkowego co-sourcingu jest sytuacja, w której firma macierzysta podpisuje umowę z zewnętrzną firmą outsourcingową i w ramach tej umowy
przedstawiciel zewnętrznej firmy outsourcingowej nadzoruje i odpowiada za przebieg prac wykonywanych w zakresie finansowo–księgowym przez pracowników
firmy macierzystej. Nadzór i kontrola odbywa się w ustalonym trybie, najczęściej w
ramach kilku wizyt specjalisty firmy outsourcingowej w miesiącu obrachunkowym.
Co-sourcing oznacza więc kooperację dwóch firm: dostawcy usług i zleceniodawcy usług. Dostawca zapewnia dostęp do wiedzy i nowoczesnych rozwiązań
poprzez zaangażowanie specjalistów z dziedziny rachunkowości a od zleceniodawcy
zależy, w jakim stopniu pracownicy jego firmy będą zaangażowani w proces cosourcingu i w jakim zakresie współpraca będzie prowadzona 3. Zakres współpracy
może dotyczyć zarówno nadzoru nad prowadzeniem bieżącej ewidencji księgowej,
jak również okresowych rozliczeń oraz generowania sprawozdań na potrzeby zewnętrznych organów, np. urząd skarbowy, urząd statystyczny, jak również na potrzeby wewnętrzne, np. raporty o zyskowności, analizy wskaźnikowe, kalkulacje, itp.
przeznaczone dla właścicieli.
Co-sourcing nie jest procesem jednolitym. W zależności od przyjętych przez
partnerów co-sourcingowych celów, o wyborze których decyduje w głównej mierze
zleceniodawca, można wyróżnić kilka wariantów tej formy wydzielenia. Pierwszy
z wariantów polega na dostarczeniu przez zewnętrznego usługodawcę specjalistycznego oprogramowania, przeszkolenie w zakresie obsługi i możliwości oprogramowania pracowników przedsiębiorstwa macierzystego. Rozwiązanie takie jest dedykowane dla dużych i średnich przedsiębiorstw mających stabilną kadrę finansowo–
księgową, potrafiącą w zorganizowany sposób doprowadzić do przeniesienia danych
do nowego systemu, tak aby zapewnić ciągłość pracy i jednocześnie pozyskać
umiejętność obsługi systemu jako oczekiwane efekty wprowadzonych zmian.
Drugi wariant co-sourcingu polega na dostarczeniu przez zewnętrznego usługodawcę nie tylko specjalistycznego oprogramowania, lecz również fachowców,
którzy będą wdrażać oddelegowanych pracowników przedsiębiorstwa macierzystego w zakresie ewidencjonowania danych finansowo–księgowych i pozyskiwać
odpowiednie dane wynikowe. W omawianym wariancie zarządzanie i kontrola
przebiegu procesu co-sourcingowego ma charakter dwuwymiarowy, ponieważ z jedPor. P. Keen, Business Process Co-sourcing, artykuł zamieszczony na stronie http://www.
peterkeen.com z kwietnia 2004r.

3
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nej strony leży po stronie przedsiębiorstwa macierzystego, co oznacza że specjaliści
zewnętrzni podlegają ocenie i rozliczeniu jakości pracy przez właścicieli lub wyznaczone osoby ze strony przedsiębiorstwa macierzystego; z drugiej zaś strony specjaliści zewnętrzni nadzorują prace zlecone pracownikom oddelegowanym do realizacji
procesu ze strony przedsiębiorstwa macierzystego. Wariant ten pozwala zleceniodawcy zachować kontrolę nad procesem co-sourcingu i w razie potrzeby dokonywać
zmian co do formy i czasu wykonywania usług wchodzących w zakres cosourcingu 4.
Trzecim wariantem co-sourcingu jest zlecenie kompleksowej obsługi firmie
zewnętrznej czyli outsourcing w tradycyjnej formie. Wiele firm decyduje się na to
rozwiązanie, gdyż gwarantuje nie tylko pełną elastyczność i szybkie przystosowanie
obsługi do potrzeb zleceniodawcy ale również dostęp do najnowszych technologii
i doświadczenia zleceniobiorcy. Oznacza to w praktyce, że zleceniodawca powierza
całkowicie realizację procesu zleceniodawcy, co wiąże się z brakiem bezpośredniej
kontroli i możliwością interwencji we właściwym momencie 5, nie oznacza to jednak, że kontrola ze strony przedsiębiorstwa macierzystego zostaje całkowicie
wykluczona, nadal bowiem właściciel jest reprezentantem przedsiębiorstwa i wszelkie dokumenty, które przeznaczone są dla zewnętrznych odbiorców, np. urzędów
muszą być zweryfikowane merytorycznie i formalnie przez decydentów przedsiębiorstwa macierzystego.
Analizując powyższe warianty, można zatem stwierdzić że najbardziej elastycznym a jednocześnie najbezpieczniejszym układem jest ten, w którym zleceniobiorca dostarcza zaawansowane technicznie narzędzia, np. oprogramowanie oraz
zapewnia dostęp do wiedzy poprzez oddelegowanie specjalistów z zakresu rachunkowości, zaś po stronie zleceniodawcy pozostaje utrzymanie kontroli nad przebiegiem procesu co-sourcingu.
Zalety rozwiązań co-sourcingowych w głównej mierze dotyczą następujących
aspektów:
− zaangażowanie finansowe – bez zaangażowania środków finansowych, ludzi
i czasu możliwa jest realizacja procesu świadczenia usług w zakresie rachunkowości na poziomie wyższym niż dotychczas,
− czas uruchomienia projektu ograniczony jest do minimum,
− program testowy – jeśli klient wyraża zgodę i przeprowadzenie testów nie jest
zbyt dużym obciążeniem finansowym i czasowym dla zleceniodawcy, istnieje
możliwość skorzystania z co-sourcingu w trzech wariantach, następnie wykonanie analizy potrzeb przez zleceniodawcę i ostateczne podjęcie decyzji co do
wariantu co-sourcingowego,
− doświadczenie – co-sourcing pozwala na skorzystanie z usług zleceniobiorcy,
który ma duże doświadczenie zdobyte przy obsłudze wielu różnorodnych projektów dla różnych branż, jego doświadczenie pozwala na osiągnięcie wyżPor. Artykuł p.t. Ryzyko sprowadzić do zera zamieszczony na stronie Outsourcing Magazine,
strona http://www.outsourcing.com.pl artykuł Nr 5181.
5
Tamże.
4
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szego poziomu usług i poprawę efektywności funkcjonowania działu finansowo–księgowego,
doradztwo – zewnętrzni specjaliści dokonują bardziej obiektywnej analizy
i oceny istniejących zasobów i zapotrzebowania firmy na dodatkowe aktywa
bądź źródła ich finansowania w zależności od przyjętych przez przedsiębiorstwo celów krótko i długoterminowych,
elastyczność – wykorzystanie infrastruktury technicznej, zatrudnienie i nadzór
techniczny dostosowany jest do aktualnego zapotrzebowania zleceniodawcy
w zakresie rachunkowości,
zatrudnienie – co-sourcing eliminuje konieczność zatrudniania specjalistów,
szkoleniowców i konsultantów dziedziny rachunkowości, której dotyczy cosourcing 6.

Zapewnienie właściwego poziomu realizacji zadań w procesie co-sourcingu
wymaga dokonania wyboru partnera – zleceniobiorcy, który:
− oferuje wysokie praktyczne umiejętności,
− posiada pozytywną opinię na rynku,
− posiada środki finansowe na odpowiednim poziomie, gwarantującym
długofalową możliwość współpracy,
− posiada odpowiednie technologie i umiejętności w zakresie utrzymywania
relacji z pracownikami firmy zlecającej 7.
Co-sourcing jest rozwiązaniem elastycznym i łatwo adaptującym się do
zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej. W sytuacji, gdy aktywność przedsiębiorstwa zleceniodawcy rośnie, istnieje możliwość zastosowania nowych technologii dostępnych dzięki współpracy ze zleceniodawcą. W sytuacji, gdy aktywność
firmy spada, nie ma to większego wpływu na strukturę przedsiębiorstwa zleceniodawcy, bowiem nie dotyczą go wówczas problemy redukcji etatów czy zmniejszenia
parku maszyn i urządzeń 8 oraz specjalistycznego oprogramowania. Można zatem
stwierdzić, że co-sourcing jest procesem „na żądanie” w elastyczny sposób dopasowującym się do aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa.
Co-sourcing koncentruje się na optymalizacji procesów przedsiębiorstwa, co
wymaga umiejętności i metod aby osiągnąć następujące cele:
− maksymalizacja możliwości przedsiębiorstwa poprzez praktyczne rozwiązania
oparte na współpracy partnerów co-sourcingowych,
− wzrost kompetencji w przedsiębiorstwie poprzez wzrost konkurencyjności,
uwalnianie nowych technologii oraz uproszczenie niektórych procesów występujących w przedsiębiorstwie, koncentrację na innowacjach i zmianie sposobu
zarządzania,

Por. K. Swatowska, Co-sourcing: outsourcing inaczej, artykuł zamieszczony na stronie
http://nf.pl z dnia 31.01.2005r.
7
Por. D. Nelson, P.E. Moody, J. R. Stegner, The Incredible Payback - Innovate Sourcing
Solutions, American Management Association , New York, 2005 r., s. 42.
8
Tamże s. 43.
6
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maksymalizacja korzyści finansowych poprzez uwalnianie kapitału, poprawę
efektywności kapitału, maksymalizację wykorzystania specjalistów w firmie
i minimalizację zatrudnienia,
maksymalizacja elastyczności w zakresie organizacji przedsiębiorstwa i dopasowanie do aktualnych wymagań rynku 9.

Stworzenie procesów umożliwiających rozwój i zapewniających dostęp do
nowoczesnych technologii jest bardzo trudne do realizacji przez przedsiębiorstwo
we własnym zakresie. Świadomość tych ograniczeń powoduje, że przedsiębiorstwa
podejmują decyzję o zmianie sposobu realizacji funkcji finansowo-księgowych.
Zastosowanie zjawiska outsourcingu jako procesu, umożliwia płynne dostosowanie
się do wahań sezonowych, wynikających np. ze zmian popytu i lepsze wykorzystanie potencjału czasu, który ma do swojej dyspozycji przedsiębiorstwo. Odciąża
równoczesnie firmę z rozwijania know-how, czyli potencjału wiedzy i specjalistycznych umiejętności 10. Przedsiębiorstwa realizują swoje cele korzystając z pomocy
outsourcingu – w przypadku, gdy nastawieni są na „pozbycie się” z przedsiębiorstwa realizacji określonych zadań w całości, bądź wykorzystując proces cosourcingu – jeśli nastawieni są na stabilizację pewnych funkcji w przedsiębiorstwie
poprzez współpracę z wybranym partnerem i doskonalenie umiejętności zarządzania
przedsiębiorstwem. Kluczowa różnica między outsourcingiem i co-sourcingiem
polega na tym, że co-sourcing nie jest prostym zleceniem funkcji i usług, lecz
kombinacją standardów wynikających z praktyki, polegającą na indywidualnym
dopasowaniu zakresu i formy zmian wprowadzanych w przedsiębiorstwie w związku ze zmianą funkcjonowania danego działu przedsiębiorstwa, np. działu finansowo
- ksiegowego 11.
Co-sourcing jest rezultatem historycznych przeobrażeń tradycyjnego outsourcingu, wynikających z doświadczeń wielu znaczących firm, wśród których znajduje
się m.in. Toyota czy Dell. Istotą tego procesu jest ukierunkowanie na innowacyjność
poprzez gromadzenie wiedzy, doświadczenia i integracji współpracy partnerskiej.
W sytuacji rosnących kosztów utrzymania poszczególnych działów przedsiębiorstwa i wzmożonych wysiłków zmierzających do wypracowania zysków firmy,
rozwiązanie jakim jest co-sourcing wybierane jest znacznie częściej, zwłaszcza
w dużych i średnich przedsiębiorstwach oraz w jednostkach o rozbudowanej strukturze organizacyjnej, posiadających np. handlowe oddziały zewnętrzne lub przedstawicielstwa powiązane z przedsiębiorstwem macierzystym 12.
Postępujący w ostatnich dekadach proces globalizacji biznesu wynika między
innymi z otwarcia gospodarek wielu nowych krajów oraz zmniejszenia barier w podejmowaniu działalności gospodarczej. Globalizacja biznesu jest procesem napędzanym przez coraz bardziej wszechstronną i zróżnicowaną działalność przedsięTamże, s. 43.
Por. K.Zimniewicz, Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE Warszawa 1999r., s. 55.
11
Por. P. Keen, Business Process Co-sourcing, artykuł zamieszczony na stronie http://www.
peterkeen.com z kwietnia 2004r.
12
Tamże
9

10
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biorstw międzynarodowych działających na wielu rynkach 13. Taka sytuacja powoduje nasilenie się globalnej konkurencji, dlatego przedsiębiorstwa dostosowują
swoje strategie i poszukują miejsc, w których usługi informacyjne mogą być wykonane taniej, szybciej i lepiej. W zmieniającej się szybko globalnej gospodarce nie
muszą polegać jedynie na wewnętrznych zasobach, lecz mogą wykorzystać zasoby
zewnętrzne 14. Co-sourcing jest procesem, który pozwala utrzymać przedsiębiorstwom pozycję konkurencyjną na rynku, poprzez odciążenie ich z realizacji usług
i funkcji pomocniczych z punktu widzenia budowania wartości dodanej jednostki.
3.

Zakres przedmiotowy co-sourcingu usług finansowo-księgowych w polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych

Co-sourcing usług finansowo-księgowych staje się zjawiskiem coraz popularniejszym wśród polskich przedsiębiorstw produkcyjnych, dotyczy to zwłaszcza
dużych i średnich przedsiębiorstw, posiadających rozbudowaną strukturę organizacyjną i charakteryzujących się stosunkowo dużym zatrudnieniem w administracji.
Celem nadrzędnym przedsiębiorców podejmujących decyzję o uruchomieniu procesu co-sourcingu jest zmniejszenie kosztów funkcjonowania działów finansowoksięgowych oraz poprawa efektywności działania w zakresie bieżących czynności
związanych z rachunkowością a także wykorzystanie nowoczesnej technologii
i wiedzy specjalistów do oceny istniejącej kondycji przedsiębiorstwa, jak też do
analizy możliwości inwestycyjnych.
Przedsiębiorstwa produkcyjne należą do grupy jednostek o rozbudowanej
strukturze finansowo-księgowej, co jest związane ze specyfiką produkcji i koniecznością prawidłowego jej rozliczania. Zakładowy Plan Kont tych przedsiębiorstw
z reguły uwzględnia konta kosztów w układzie rodzajowym i funkcjonalnym
w związku z potrzebą prowadzenia kalkulacji produktów i wyliczania technicznego
kosztu wytworzenia, co stanowi podstawę do ustalenia cen jednostkowych sprzedawanych wyrobów gotowych. Rozliczenie kosztów produkcji, tj. kosztów surowców,
materiałów, robocizny i kosztów pozostałych jest skomplikowanym procesem,
zwłaszcza gdy mamy do czynienia z produkcją w toku, półfabrykatami i odpadami.
Ewidencjonowanie i kalkulowanie poszczególnych kosztów jest zajęciem czasochłonnym i wymagającym współpracy działów finansowo-księgowych z produkcją
i handlem. W rozwijających się przedsiębiorstwach, o szybkim przyroście pozycji
asortymentowych lub rosnącym poziomie produkcji, pracownicy działów księgowofinansowych często nie zdążają z ewidencją i kontrolą rozliczeń produkcyjnych
a duża liczebność działów finansowo-księgowych na określonym poziomie produkcji przestaje wystarczać. Sytuacja taka doprowadza do poszukiwania przez właścicieli nowych, efektywniejszych rozwiązań, które mogą zapewnić płynną realizację
funkcji finansowo-księgowych bez dodatkowych obciążeń. Rozwiązaniem takim
coraz częściej staje się co-sourcing, głównie z uwagi na brak konieczności wprowa-

13

Por. B. Liberska, Globalizacja, Mechanizmy i wyzwania, PWE Warszawa 2002r., s. 38 – 53.
Por. Globalizacja usług. Outsourcing, offshoring i shared services center, praca zbiorowa pod
red. A. Szymaniaka, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008r., s. 239.
14
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dzania gwałtownych zmian w zatrudnieniu i sposobie organizacji rachunkowości
w przedsiębiorstwie.
Zakres przedmiotowy co-sourcingu usług finansowo-księgowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych uzależniony jest od wielu czynników, najważniejsze
z nich to:
− etap na jakim znajduje się przedsiębiorstwo – czy konieczne jest angażowanie
zewnętrznych specjalistów w celu doradztwa i zaproponowania nowych rozwiązań w przedsiębiorstwie w celu poprawy jakości funkcjonowania działów
finansowo-księgowych, czy też konieczne są zmiany kadrowe polegające na
oddelegowaniu pracowników do innych zadań, lub przeprowadzeniu dodatkowych szkoleń, czy potrzebna jest ulepszona struktura informatyczna w postaci
oprogramowania, które przyspieszy i zautomatyzuje realizację procesów zachodzących w działach finansowo-księgowych,
− oczekiwania właścicieli, czyli stan docelowy – czy proces co-sourcingu ma być
narzędziem służącym do doraźnej poprawy realizacji zadań z zakresu rachunkowości, czy też ma być to całościowy proces mający na celu podnieść efektywność działania nie tylko działów finansowo-księgowych, lecz całego przedsiębiorstwa,
− podaż ofert zewnętrznych partnerów co-sourcingowych – w sytuacji, gdy na
rynku nie ma wystarczającej liczby zewnętrznych usługodawców, którzy spełnialiby kryteria wyboru, przedsiębiorstwa będą skłaniać się do poszukiwań
innych rozwiązań lub skorzystają z usług tańszych, lecz mniej doświadczonych
usługodawców zewnętrznych.
Powyższe czynniki determinują zakres przedmiotowy co-sourcingu usług finansowo-księgowych realizowanych w przedsiębiorstwach produkcyjnych. W zależności od decyzji podjętych przez właścicieli przedsiębiorstw z uwzględnieniem
wymienionych czynników, zakres przedmiotowy co-sourcingu usług finansowoksięgowych może być następujący:
− zaangażowanie zewnętrznych specjalistów w celu doradztwa i zaproponowania
nowoczesnych rozwiązań w zakresie ewidencjonowania danych finansowo –
księgowych,
− zaangażowanie zewnętrznych specjalistów w celu doradztwa i propozycji nowych rozwiązań w zakresie kalkulacji produktów i analiz finansowych aby
ułatwić podejmowanie decyzji w zakresie bieżącej produkcji i jej kontroli,
− zaangażowanie zewnętrznych specjalistów w celu prowadzenia nadzoru i kontroli przy realizacji procesów finansowo-księgowych w celu wychwycenia
ewentualnych błędów i braków w obiegu dokumentacji księgowej,
− zaangażowanie zewnętrznych specjalistów w celu organizacji obiegu dokumentów księgowych,
− zaangażowanie zewnętrznych specjalistów w celu wdrożenia nowoczesnego
oprogramowania finansowo-księgowego w celu podniesienia efektywności
działania i przyspieszenia realizacji zadań wykonywanych w działach rachunkowości,
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−

zaangażowanie zewnętrznych specjalistów do tworzenia aplikacji i programów
indywidualnie na potrzeby przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem jego specyfiki
działania i obowiązującego obiegu dokumentów księgowych.

Wymienione formy co-sourcingu usług finansowo-ksiegowych są najczęściej
spotykanymi w polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych. Oznacza to, że największym problemem przedsiębiorców jest brak możliwości obiektywnej oceny potrzeb
w zakresie realizowanych funkcji finansowo-księgowych, co wynika z podziału
pracy i realizacji zadań cząstkowych przez poszczególnych pracowników. Stworzenie obiektywnego obrazu funkcjonowania działu rachunkowości z jednoczesnym
wskazaniem możliwych rozwiązań okazuje się często niewykonalne przy udziale
własnych pracowników i stanie wiedzy właścicieli o formie realizacji zadań w ramach przyjętego obiegu dokumentów księgowych. Często zdarza się, że po zatrudnieniu obcych specjalistów właściciele w krótkim czasie pozyskują istotne informacje o sposobie funkcjonowania działów finansowo-księgowych, co przy standardowym funkcjonowaniu tychże działów jest często nie do wychwycenia z uwagi na
brak obiektywizmu własnych pracowników. Skorzystanie z usług zewnętrznego
partnera co-sourcingowego już w początkowym etapie analizy potrzeb przedsiębiorstwa przynosi pozytywne efekty, bowiem pozwala właścicielom dostrzec
niedociągnięcia i braki w funkcjonowaniu działów przedsiębiorstwa.
4.

Proces nawiązywania i kształtowania współpracy partnerskiej w cosourcingu

Współpraca partnerów w co-sourcingu jest najważniejszym czynnikiem
decydującym o powodzeniu lub niepowodzeniu całego procesu. Dobór odpowiedniej zewnętrznej firmy outsourcingowej, z którą możliwa jest współpraca cosourcingowa stanowi dla wielu przedsiębiorstw barierę nie do pokonania, głównie za
sprawą braku znajomości kompetentnych kandydatów do współpracy na rynku
lokalnym lub zbyt wysokich kosztów współpracy z renomowanymi i doświadczonymi partnerami polecanymi przez inne przedsiębiorstwa. Rozpowszechnionym
sposobem doboru partnera co-sourcingowego przez przedsiębiorstwo macierzyste
jest korzystanie z usług dostawcy zewnętrznego już związanego z przedsiębiorstwem poprzez inną formę outsourcingu, najczęściej są to dostawcy usług
w zakresie specjalistycznego oprogramowania finansowo-księgowego. Decyzja
o wyborze do współpracy partnera, z którym przedsiębiorstwo jest już związane
zależy od kilku czynników, tj.:
− potencjalny partner outsourcingowy musi wykazać się znajomością zagadnień,
wiedzą i doświadczeniem nabytym w trakcie wdrożeń w innych przedsiębiorstwach, tak by móc realizować planowaną współpracę na właściwym poziomie,
− partner outsourcingowy musi posiadać odpowiednie środki finansowe i kadrę
pracowniczą, która umożliwi realizację zadań określonych umową co-sourcingową a w przypadku nie wywiązywania się lub niewłaściwej realizacji
postanowień umowy, partner będzie w stanie ponieść konsekwencje finansowe
w tym kary przewidziane umową.
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W sytuacji, gdy istniejący usługodawca zewnętrzny spełnia powyższe kryteria,
możliwe jest planowanie współpracy i omówienie warunków umowy co-sourcingowej. Budowanie relacji partnerskiej w takim wypadku jest znacznie ułatwiony
a sam proces co-sourcingowy przebiega znacznie sprawniej. Dzieje się tak z kilku
zasadniczych przyczyn, a mianowicie:
− partnerzy znają swoje słabe i mocne strony na podstawie wcześniej prowadzonej współpracy, mogą zatem ocenić solidność i wiarygodność partnera,
− zewnętrzny partner co-sourcingowy jest zaznajomiony ze strukturą organizacyjną firmy macierzystej oraz jej obiegiem informacji i dokumentów, co
znacznie przyspiesza realizację procesu,
− pracownicy firm partnerskich nie mają problemów z nawiązaniem kontaktu
i ustaleniem zasad współpracy, ponieważ znają się z wcześniejszej współpracy,
co znacząco wpływa na jakość współpracy, pozwala również uniknąć wielu
zasadniczych dyskusji i nieporozumień wynikających z podziału pracy i realizacji zadań.
Co-sourcing wymaga współpracy partnerskiej w dosłownym sensie, ponieważ
strony kontraktu występują w tej relacji jako mniej lub bardziej równorzędni partnerzy. Sukces takiej partnerskiej współpracy zależy od regularnych kontaktów na
każdym poziomie między pracownikami zarówno firmy-klienta, jak i dostawcy.
Warunkiem osiągnięcia kompromisu i spełnienia wymagań obu stron jest utrzymywanie dobrych wzajemnych stosunków. Każdy z partnerów musi dobrze rozumieć drugiego i znać jego możliwości, potrzeby i cele. Jak w każdym układzie
partnerskim wymagane są tu pewne elementy, m. in. dobrze sformułowany kontrakt
i gotowość do współpracy 15.
5.

Rola pracowników przedsiębiorstw partnerskich w procesie co-sourcingu
usług finansowo-księgowych

Współpraca co-sourcingowa jest ściśle oparta na relacjach interpersonalnych,
co w zasadzie decyduje o jakości i formie współpracy. Zapewnienie dobrych relacji
pomiędzy pracownikami powinno być oparte na włączeniu ich w proces wymiany
informacji dotyczący wszystkich faz procesu co-sourcingowego ze szczególnym
uwzględnieniem fazy początkowej. Problemy z kadrą pracowniczą przedsiębiorstwa
macierzystego są nieuniknione w sytuacji, gdy dowiadują się oni o planowanych
zmianach jedynie w formie zdawkowych informacji a nie zostają poinformowani
odpowiednio wcześniej o konkretnych zamierzeniach partnerów co-sourcingowych
co do przyszłości poszczególnych stanowisk pracowniczych i zakresu realizowanych zadań po wprowadzeniu zmian związanych z umową co-sourcingu. Opór
pracowników to jeden z najpoważniejszych problemów, z jakimi trzeba sobie poradzić na drodze do sukcesu co-sourcingu. Kiedy zostanie ogłoszony projekt zmian na
dużą skalę, wówczas reakcją jest sprzeciw pracowników i opór wobec tych zmian.

Por. K. Swatowska, Co-sourcing: outsourcing inaczej, artykuł zamieszczony na stronie
http://nf.pl z dnia 31.01.2005r.
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Większość obaw i zmartwień zarówno personelu jak i kadry kierowniczej ma
swoje źródło w fałszywych wyobrażeniach dotyczących przyszłości. Przekazanie
klarownego obrazu przyszłych zdarzeń jest więc najlepszym sposobem rozwiania
tych niepokojów. Motywacja pracowników do dalszej pracy w nowym układzie
zależy przede wszystkim od otwartości i uczciwości w przekazywaniu informacji
dotyczącej procesu co-sourcingowego i zmian z nim związanych. Doświadczenia
przedsiębiorstw, które wdrożyły omawiany proces wyraźnie wskazują, że motywowanie pracowników za pomocą środków finansowych przynosi słabsze efekty, niż
wytworzenie atmosfery zaufania i jasnego przedstawiania sytuacji dotyczącej
planowanych zmian. Wytworzenie atmosfery zaufania następuje pod warunkiem, że
wszystkie przekazywane wiadomości będą dotyczyć wydarzeń zgodnych z prawem
i będą prawdziwe 16.
W sytuacji, gdy co-sourcing przebiega w oparciu o współpracę ze znanym
z wcześniejszych działań partnerem, motywacja pracowników do włączenia się
w proces zmian jest bardziej odczuwalna. Przyczyną takiego podejścia pracowników
jest mniejsza obawa związana z nieznanym, tj. pracownicy partnerów co-sourcingowych znają się, wykształciły się pomiędzy nimi określone relacje i łatwiej jest im
pogodzić się z koniecznością zmian a także zaangażować w działanie całego zespołu. Przekonanie pracowników o potrzebie zorganizowanej i spójnej pracy powoduje, że chętniej utożsamiają się nowym podejściem przedsiębiorstwa do realizowanych celów.
W ramach co-sourcingu usług-finansowo księgowych najczęściej stosowanym
schematem postępowania jest oddelegowanie pracowników realizujących cząstkowe
funkcje w ramach obiegu dokumentów księgowych, tj. zajmujących się np. ewidencją kosztów, rozliczaniem usług, rozliczaniem surowców, braków produkcyjnych
itd. Oddelegowani pracownicy najczęściej otrzymują dodatkowe zadania wynikające
z ustalonego pomiędzy partnerami co-sourcingowymi schematu działania. W praktyce oddelegowani pracownicy znajdują się w ciągłym kontakcie ze specjalistami
firmy zewnętrznej, realizując zadania zlecone przez specjalistów. Zewnętrzni specjaliści przejmują kontrolę nad realizacją zadań związanych z ewidencjonowaniem
dokumentów w uzgodniony wcześniej sposób i w razie potrzeby zlecają korektę
tych działań pracownikom firmy macierzystej. Oddelegowani pracownicy podlegają
zatem rozliczaniu i nadzorowi przez zewnętrznych specjalistów, jednakże formalnie
przynależą do macierzystej komórki finansowo-księgowej przedsiębiorstwa.
6.

Ryzyko niepowodzenia w procesie co-sourcingowym i metody jego minimalizacji

Ryzyko jest nieodłącznym elementem co-sourcingu, ponieważ jest to proces
długofalowy, złożony i polegający na współpracy z obcym kontrahentem. Podjęcie
decyzji o wdrożeniu co-sourcingu powinno więc być poprzedzone dokładną analizą
możliwości partnera zewnętrznego i jego skuteczności w działaniu a także oceną
16
Por. Ch. L. Gay, J. Essinger, Outsourcing strategiczny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2002 r.,
s. 126 – 127.
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własnych możliwości realizacji procesu z udziałem zatrudnionych pracowników
działu finansowo–księgowego. W przedsiębiorstwach posiadających dobrze zorganizowany przepływ informacji i zmotywowanych pracowników, proces co-sourcingu przebiega bez większych odchyleń od planu i niespodziewanych zdarzeń związanych z wewnętrznym funkcjonowaniem firmy.
Kluczowym zadaniem partnerów co-sourcingowych mającym za zadanie
zminimalizowanie ryzyka niepowodzenia jest zbudowanie elastycznej relacji opartej
na wspólnych uzgodnieniach i działaniu w sposób płynny, umożliwiający dynamiczne podejmowanie decyzji i realizację planów zgodnie z zawartymi w kontrakcie
co-sourcingowym założeniami. Pierwotne uzgodnienia dotyczące zakresu i formy
realizacji usług finansowo-księgowych zostają zawarte w umowie partnerskiej, jest
więc ona ważnym elementem całego procesu. Zapewnienie powodzenia we współpracy z klientem, czyli zleceniodawcą wymaga spełnienia kilku warunków.
W pierwszej kolejności zleceniodawca musi precyzyjnie zdefiniować to, czego
oczekuje od partnera co-sourcingowego i realnie ocenić możliwości usługodawcy
w związku z planowanym działaniem co-sourcingowym. Według najnowszych
badań, klientom i potencjalnym klientom co-sourcingowym towarzyszy często obawa o utratę kontroli nad własnym systemem oraz o wyciek danych, dotyczy to
zwłaszcza obszaru finansów i rachunkowości. Dla niektórych klientów kłopotliwa
wydaje się perspektywa współpracy z partnerem co-sourcingowym w sytuacji, gdy
istnieje ryzyko przekazania danych lub informacji osobom trzecim. W związku
z powyższym, głównym zadaniem zewnętrznego usługodawcy jest zagwarantowanie bezpieczeństwa danych i minimalizacja ryzyka związanego z ich utratą lub
nieuzasadnionym wykorzystaniem poza relacjami partnerskimi określonymi umową.
Istotnym zagadnieniem ze strony zewnętrznego partnera outsourcingowego jest
formułowanie umowy co-sourcingowej w sposób zapewniający swobodny dostęp do
niezbędnych danych klienta a jednocześnie właściwe zabezpieczenie tych danych
przed nieuprawnionym wykorzystaniem. Z chwilą nawiązania współpracy co-sourcingowej usługodawca może zaproponować umowę outsourcingową typu SLA
(Service Level Agrement), która dzięki swej rozbudowanej formie uwzględnia
zasadnicze zagadnienia związane z potencjalnym ryzykiem bieżącej obsługi
w zakresie co-sourcingu. Taka forma umowy, mimo że wymaga poświęcenia znacznie więcej czasu przy jej tworzeniu, ma istotne znaczenie w outsourcingu finansów
i rachunkowości, bowiem zapewnia bezpieczeństwo współpracy obu stron i podnosi
skuteczność realizacji umowy 17.
W celu uniknięcia ryzyka niepowodzenia procesu co-sourcingowego polskie
przedsiębiorstwa praktykują zasadę okresowych spotkań partnerskich, na których
omawiane są bieżące problemy wynikające przy realizacji zadań w zakresie rachunkowości, dyskusji podlegają również nowe zadania zaplanowane do realizacji oraz
przydział pracowników firmy macierzystej oddelegowanych do realizacji tych zadań. Wszelkie wątpliwości wyjaśniane są na bieżąco, co znacznie ułatwia jednoznaczne postępowanie przez obie strony umowy. Bieżąca analiza działań coPor. artykuł p.t. Ryzyko sprowadzić do zera, zamieszczony na stronie http://www.outsourcing.
com.pl artykuł Nr 5181.
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sourcingowych pozwala właścicielom przedsiębiorstwa macierzystego ocenić przydatność zewnętrznych specjalistów, ci zaś mają możliwość wyjaśnienia i omówienia
koncepcji realizacji zadań w dziale finansowo-księgowym.
7.

Efektywność działania przedsiębiorstwa w warunkach co-sourcingu usług
finansowo-księgowych

Przedsiębiorstwo funkcjonujące w oparciu o kontrakt co-sourcingowy posiada
znacznie więcej możliwości efektywnego działania, bowiem posiada dostęp do
nowoczesnej wiedzy, technologii i innowacyjnych rozwiązań w procesie biznesowym, przyczynia się do podnoszenia jakości funkcjonowania przedsiębiorstwa,
szybszego obiegu informacji, ścisłej współpracy i zwiększonej efektywności
działania. Efektywność działania jest bezpośrednim efektem umiejętnego organizowania zadań pracownikom firmy macierzystej w sposób zgodny z przyjętymi założeniami kontraktu co-sourcingowego. Innym powodem wzrostu efektywności działania przedsiębiorstw korzystających z co-sourcingu jest fakt, że zewnętrznemu
partnerowi znacznie łatwiej ocenić w sposób obiektywny sytuację przedsiębiorstwa
i przyczynić się do realizacji przez pracowników zadań w sposób zgodny z przyjętymi założeniami.
Znaczna poprawa efektywności działania w przedsiębiorstwach korzystających
z co-sourcingu została zaobserwowana m. in. w kilku ważnych dla każdego przedsiębiorstwa aspektach, tj.:
− skupienie się na kluczowych zagadnieniach przez kierownictwo przedsiębiorstw,
− globalizacja i wzrost kompetencji przy zastosowaniu kompleksowych rozwiązań, powodujących przyspieszenie realizacji zadań przez poszczególne działy
przedsiębiorstwa, w tym dział finansowo-księgowy,
− dostęp do międzynarodowych baz wiedzy i możliwość szybszego reagowania
na zmiany zachodzące w rynku,
− wzrost korzyści dla przedsiębiorstw z tytułu wdrożonych innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych sposobów opracowywania danych,
− poprawa w zakresie spływu należności krótkoterminowych, wynikająca z regularnego monitorowania finansów 18.
Wzrost efektywności w obszarze usług finansowo-księgowych przejawia się
głównie skróceniem obiegu informacji w przedsiębiorstwie, poprzez uproszczenie
sposobu ewidencjonowania poszczególnych dokumentów księgowych i wprowadzenie podziału zadań w sposób umożliwiający efektywniejszą pracę poszczególnych
pracowników. Kontrolna funkcja zewnętrznych specjalistów sprawia, że pracownicy
przedsiębiorstwa macierzystego podlegają dodatkowym naciskom co do terminowości realizowanych zadań, z drugiej zaś strony specjaliści oferują swą wiedzę
i doświadczenie, dlatego pracownicy przedsiębiorstwa macierzystego mogą zasięgnąć informacji bezpośrednio u specjalistów, co znacznie skraca czas realizacji
Por. artykuł p.t. Ryzyko sprowadzić do zera, zamieszczony na stronie http://www.outsourcing.
com.pl artykuł Nr 5181.
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przydzielonych zadań. Wzrost efektywności realizacji procesów finansowo-księgowych w przedsiębiorstwie następuje również często poprzez zautomatyzowanie
procesów ewidencji i analizy danych księgowych poprzez zastosowanie nowoczesnego oprogramowania oraz tworzenie analiz i zestawień uwzględniających specyfikę przedsiębiorstwa i ukierunkowanych na możliwość szybkiego pozyskania
danych wynikowych.
Wzrost efektywności w obszarze rachunkowości przedsiębiorstwa przemawia
za stosowaniem specyficznej odmiany outsourcingu jaką jest co-sourcing. W przypadku co-sourcingu nakłady pracy są znacznie większe, bowiem istotą procesu jest
współpraca dwóch partnerów, jednakże korzyści płynące z zastosowania tego
rozwiązania są znacznie większe niż w przypadku outsourcingu.
8.

Zakończenie

Co-sourcing jest stosunkowo nowym zjawiskiem, które wykształciło się wskutek ewolucji outsourcingu, jednakże widoczne korzyści wynikające z wdrożenia
procesu co-sourcingowego, spowodowały ogromne zainteresowanie wśród przedsiębiorstw, niezależnie od branży i miejsca prowadzenia działalności. Konieczność
poniesienia wielu nakładów w początkowej fazie procesu i w takcie późniejszego
jego monitorowania, bynajmniej nie odstrasza potencjalnych partnerów. Co-sourcing jest rozwiązaniem wymagającym ale przynoszącym widoczną poprawę efektywności działania przedsiębiorstw i w efekcie zwiększenia wartości dodanej z prowadzonej działalności gospodarczej.
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Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie zjawiska co-sourcingu usług finansowoksięgowych w polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych. Co-sourcing usług
finansowo-księgowych nie jest procesem jednolitym. Jest on realizowany w różny
sposób. W opracowaniu zaprezentowano istotę business process co-sourcing
w rachunkowości oraz jego wpływ na strukturę organizacyjną i efektywność
działania przedsiębiorstw.
Summary
The purpose of this article is to present the phenomenon of co-sourcing finance
and accounting services in Polish manufacturing companies. Co-sourcing of finance
and accounting is not a uniform process. It is implemented in different ways. The
paper presents the essence of business process co-sourcing in accounting and its
impact on the organizational structure and operational efficiency of the enterprises.
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI
1
O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW .
Słowa kluczowe: teoria interesariuszy, interesariusze wewnętrzni, interesariusze
zewnętrzni, cechy jakościowe sprawozdania finansowego

THE FINANCIAL STATEMENTS AS A SOURCE OF INFORMATION
ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
Keywords: stakeholders theory, internal stakeholders, external stakeholders,
qualitative characteristics of financial statements
Wstęp
Dynamicznemu rozwojowi gospodarki w Polsce oraz Unii Europejskiej, towarzyszy ewolucja potrzeb informacyjnych. Interesariusze organizacji oczekują nie
tylko dokładnych informacji o działalności firmy i jej działaniach finansowych ale
również o wpływie jaki wywiera ona na otoczenie.
Kompleksowa informacja jest bowiem podstawą sukcesu, gdyż zdobyta na czas
pozwala osiągnąć przewagę konkurencyjną i umożliwia ograniczenie ryzyka gospodarczego oraz inwestycyjnego na rynku [Turyna J., 2003]. W konsekwencji coraz
więcej przedsiębiorstw zobowiązana jest do sporządzania coraz bardziej skomplikowanych raportów i ujawniania coraz większej liczby informacji.
Ujawnianiu tych informacji powinno służyć kompleksowe sprawozdanie finansowe z działalności firmy, będące głównym źródłem wiedzy o kondycji przedsiębiorstwa oraz prezentujące jego użytkownikom prawdziwy i wiarygodny obraz jednostki, zgodnie z zasadą true and fair view (TFV) [Olechnowicz I., Tłaczała A.,
2004].
Obecne sporządzane sprawozdanie finansowe nie obejmuje jednak wszystkich
niezbędnych elementów, gdyż obrazuje głównie skutki finansowe zdarzeń z przeszłości, nie uwzględniając często informacji niefinansowych [pod. red. Świderskiej K., 2010]. Sprawozdanie finansowe koncentruje się na wynikach finansowych
z działalności przedsiębiorstwa, nie informując często o ważnych elementach, które
przyczyniły się do jego osiągnięcia min. z zakresu ponoszonych nakładów finansowych oraz korzyści z wdrażania przez firmę idei społecznej odpowiedzialności
przedsiębiorstw (corporate social responsibility, skrót – CSR). Informacje te jednak
mogłyby być przydatne z punktu widzenia użytkowników sprawozdania oraz otoczenia przedsiębiorstwa. Ułatwiłyby one również właściwą ocenę przedsiębiorstwa
oraz byłyby wskazówką, iż są bezstronne a użytkownicy mogą być pewni, że wiernie odzwierciedlają działania jednostki.
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw – w pracy będzie stosowany zamiennie międzynarodowy skrót CSR (Corporate Social Responsibility).
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Celem artykułu jest wskazanie konieczności rozbudowy sprawozdania finansowego o aspekty społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. W pracy przybliżona
została historia i ewolucja idei CSR, jak również próba jej zdefiniowania.
1.

Historia społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

Zainteresowanie społeczeństwa, świata biznesu, środowisk politycznych i naukowych społeczną odpowiedzialnością można obserwować od wielu lat. Wydane
zostały liczne publikacje, organizowane są liczne konferencje, oraz tworzone różnego rodzaju organizacje zajmujące się jej problematyką [Sosnowski J., 2008]. Nie jest
ona ideą jednolitą, gdyż w trakcie swojej ewaluacji rozszczepiła się na kilka bardziej
szczegółowych koncepcji np. Social Responcibility Investment – SRI, czyli inwestowanie w zgodzie ze społeczną odpowiedzialnością oraz Environment Social Governance – ESG, czyli zarządzanie w zgodzie z otoczeniem naturalnym i społecznym
[Pogodzińska-Mizdrak E., 2009] 2.
Archie B. Carroll stwierdził, że „koncepcja społecznej odpowiedzialności
biznesu ma długą i różnorodną historię (…). Jej genezę można odnaleźć już w II
połowie XIX wieku, jednak rozwinęła się ona dopiero w latach 50-tych XX wieku,
kiedy to w drugim pięćdziesięcioleciu zaczęły pojawiać się prace naukowe o tej
tematyce. W wyniku otwarcia ekonomii na etykę tworzyć zaczęły się dwie podstawowe zależności „bez wolności nie ma odpowiedzialności” oraz „bez odpowiedzialności nie ma wolności” [Filek J.,1995]. Zaczęto analizować wrażliwość przedsiębiorstw na problemy społeczne [Grzegorzewska-Ramocka E., 2005] oraz oceniać
je w kontekście przestrzegania zasad etycznych [Stefanicki R., 2009]. Zaczęto
również wskazywać na odpowiedzialność jako zadanie [Filek J., 2003] a człowiek
zaczynał być traktowany jako siła, która wpływa na istniejącą sytuację i stan
[Sosenko K., 1996].
W latach 50-tych XX wieku, w Stanach Zjednoczonych, została zapoczątkowana koncepcja społecznej odpowiedzialności – wywodząca się od tzw. stakeholders theory [Rojek-Nowosielska M., Szczepaniak J., 2003]. Jej prekursorem był
badacz Howard R. Bowie, który w 1953 roku opublikował artykuł „Social
Responsibilities of the Businessman”, w którym stwierdził, że biznes ma zobowiązania wobec społeczeństwa. Zauważył bowiem, że istnieje kilkaset przedsiębiorstw,
które dzięki swoim rozmiarom i działaniom mogą wpływać na życie wielu ludzi
[Bowie H.R., 1953].
Teoria ta wywodziła się od terminu stakeholder – oznaczającego kogoś zaangażowanego w pracę przedsiębiorstwa lub mającego do niego rozumiane bardzo
szeroko prawo – interesariusza firmy [Lewicka-Strzelecka A., 1996].
Koncepcja spotkała się z krytyką min. M. Friedmana, który w 1962 roku
proponował jej ograniczenie przede wszystkim do właścicieli (akcjonariuszy), gdyż
E. Pogodzińska-Mizdrak, Refleksje o etyce w realiach kryzysu ekonomicznego, [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego, red. B. Micherda i M. Stępień , UEK
w Krakowie i SKWP o/ Kraków, Kraków 2009, s. 328.
2
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to oni powierzają firmie swój majątek. Twierdził, że to państwo a nie przedsiębiorstwo ma obowiązki względem społeczeństwa i że „odpowiedzialność społeczna
spoczywa jedynie na jednostkach, zaś odpowiedzialność firmy ogranicza się do
zapewnienia zysku udziałowcom” [Friedman M., 1970]. Głosił również, iż polityka
publiczna i obowiązki społeczne należą wyłącznie do obowiązków państwa
[Friedman M., 1962].
Połączenia teorii społecznej odpowiedzialności oraz poglądów Friedmana
dokonał Archie B. Carroll, który w 1979 roku stworzył tzw. koncepcję społecznej
korporacji, która opiera się na trzech zasadach: wolności ekonomicznej gospodarowania, równości szans do sprawiedliwej płacy pracowników oraz równości
szans zatrudnienia. Powstała w ten sposób „umowa społeczna” pomiędzy społeczeństwem a światem biznesu, która stanowi podstawy rozwoju społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw [Doktor K., 2005]. Zgodnie z teorią A.B. Carroll
przedsiębiorstwo musiało spełniać obowiązki: ekonomiczne, prawne, etyczne i filantropijne, a połączenie tych obowiązków było wytyczną tzw. „umowy społecznej”
pomiędzy społeczeństwem a światem biznesu [Doktor K., 2005].
Poglądy M. Friedmana zaczęły tracić zwolenników w latach siedemdziesiątych
XX, gdy zaczęto podkreślać, że błędnym jest twierdzenie, iż działania przedsiębiorstwa nie wywołują żadnych skutków a za właściwe stawiać stwierdzenie, iż
przedsiębiorstwa w swej działalności powinny uwzględniać wartości społeczne
[Wiliams C.A., 1999].
W tym samym czasie w Stanach Zjednoczonych ukształtował się model społecznie odpowiedzialnego przedsiębiorstwa, uwzględniający kryterium etyczne biznesu oraz troskę o otoczenie. Wyodrębniły się też cztery podstawowe orientacje
ruchów społecznych: ruch obrony praw człowieka, obrony praw zwierząt, obrony
środowiska naturalnego oraz obrony praw konsumenta. W roku 1981 odbył się
Okrągły Stół Biznesu, w trakcie którego 200 liderów wśród przedsiębiorstw złożyło
oświadczenia, iż „dążenie do zysku i przyjmowania społecznej odpowiedzialności
jest kompatybilne”
Również Europa zaczęła zauważać wymiar etyczny w prowadzeniu działalności gospodarczej, a opracowany w 2001 przez Komisję Europejską Green Paper –
usystematyzował koncepcję społecznej odpowiedzialności [Polańska A., 1997].
W początkowym okresie koncepcje społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw koncentrowały się na badaniu wrażliwości przedsiębiorstw na problemy
społeczne, w mniejszym stopniu zajmując się zakresem i przedmiotem odpowiedzialności [Grzegorzewska-Ramocka E., 2005].
2.

Definicja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

W literaturze przedmiotu istnieje wiele różnych definicji CSR a jej definicja
jest ściśle powiązana z terminami sprawiedliwości – czyli równomiernego rozdzielenia wszelkich wartości pomiędzy społeczeństwo [Rawls J., 1994] oraz odpowiedzialności – oznaczającym ponoszenie konsekwencji za popełnione czyny [Filek J.,
2002].
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Odpowiedzialność, można pogrupować w trzy kategorie:
− Social obligation – zobowiązań społecznych,
− Social reaction – reakcji społecznej,
− Social responsivness – wrażliwości społecznej [Sułek M., Świniarski J., 2001].
W związku z tym, iż społeczna odpowiedzialność łączy się z dbałością firm o
przestrzeganie zasad etycznych, z dbałością o środowisko naturalne i społeczeństwo
[Kuc B.R., 1999] możemy wyodrębnić etyczne, ekonomiczne oraz oparte na relacji
przedsiębiorstwo – społeczeństwo definiowanie społecznej odpowiedzialności.
Podejście etyczne prezentuje World Business Council for Sustainable Development CSR twierdząc, iż CSR “wyraża się w ciągłym zobowiązaniu biznesu do zachowań etycznych i przyczynia się do ekonomicznego rozwoju, poprawy jakości
życia siły roboczej, ich rodzin, tak samo jak lokalnej społeczności i społeczeństwa
jako całości”
Inną definicję proponuje Business for Social Responsibility, określając CSR
jako “prowadzenie biznesu w sposób, który zaspokaja, lub wyprzedza publiczne
oczekiwania odnośnie przestrzegania prawa, wyników finansowych i działań etycznych podejmowanych przez biznes” [Żemigała M., 2007].
Podejście etyczne prezentuje również L. Zbiegień-Maciąg definiując społeczną
odpowiedzialność, jako odpowiedzialność moralną firmy względem społeczeństwa
ze swojej działalności, która ukierunkowana jest głównie na akcjonariuszy, dostawców i klientów oraz administrację lokalną i państwową i różne ruchy np. ekologiczne [Zbiegień-Maciąg L., 1996]..
Komisja Europejska w dniu 18 lipca 2001 roku zdefiniowała w Zielonej Księdze społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw jako „koncepcja, według której
przedsiębiorstwa dobrowolnie uwzględniają aspekty społeczne i ekologiczne w swoich działaniach handlowych oraz kontaktach ze swoimi interesariuszami” 3.
Według Światowej Rady Biznesu ds. Zrównoważonego Rozwoju społeczna
odpowiedzialność to etyczne zachowanie przedsiębiorstwa wobec społeczeństwa
polegające na stałym rozwoju firm opartym na zasadach etycznych oraz stałym
dbaniu o pracowników, społeczność lokalną i całe społeczeństwo [Nakonieczna J.,
2008]. Z definicji tej wynika, że najważniejsi dla przedsiębiorstwa są interesariusze.
Zdefiniowania CSR podjęło się również Canadian Centre of Business in the
Community, określając ją jako „całościowe stosunki łączące firmę z jej interesariuszami, uwzględniające przy tym w szczególności: klientów, pracowników, społeczności lokalne, udziałowców, agencje rządowe, dostawców i konkurencję. Elementem społecznej odpowiedzialności jest wspieranie społeczności, relacji pomiędzy
pracownikami, tworzenie i utrzymywanie miejsc pracy, odpowiedzialność ekologiczna i finansowa kondycja przedsiębiorstwa”
3

Green Paper Promoting European framework for Corporate Social Responsibility, Commission
of the European Communities, Bruksela, 18 lipca 2001 roku, http://ec.europa.eu/consumers/
cons_int/safe_shop/ acquis/ green-paper_cons_acquis_pl.pdf.
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Podsumowując, społeczna odpowiedzialność polega na odpowiedzialności
przedsiębiorstwa względem interesariuszy na płaszczyźnie ekonomicznej i prawnej
oraz dbałości o dobrobyt społeczny.
3.

Interesariusze oraz koszty i korzyści społecznej odpowiedzialności biznesu

Każde przedsiębiorstwo w działa w określonym, zmiennym i złożonym otoczeniu, które podlega ciągłym zawirowaniom. Powoduje to ciągle zmieniający się,
wysoki poziom jego niepewności[Paliwoda-Matiolańska A., 2009]. Otoczenie
przedsiębiorstwa jest określane jako całokształt procesów i instytucji kształtujących
stosunki wymienne, formy i możliwości sprzedaży oraz warunki rozwoju i działania
przedsiębiorstwa [Penc J., 1998]. Przedsiębiorstwo istniejąc w otoczeniu posiada
z nim bezpośrednie oraz pośrednie związki ujęte według systemów.
Rysunek 1. Charakterystyka systemów otoczenia przedsiębiorstwa
SYSTEM SPOŁECZNY
Publikatory

SYSTEM RYNKOWY
Konkurencja

Usługodawcy

Niepełnosprawni

Handel

SYSTEM
PRZEDSIĘBIORSTWA
Organizacje
ekologiczne

Pracownicy

Kierownicy

Eksperci

Właściciele

Opinia
publiczna

Grupy
interesów

Wierzyciele

Klienci

Stowarzyszenia
użytkowników

Dostawcy

Państw
o

Inicjatywy
obywatelskie

Źródło: S. Sudoł, Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teorie
i praktyka zarządzania, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 2002, s.54 za
U. Hansen, Sympodium Marketing im gesellschaftlichen Dialog, Hannover 1995.
Otoczenie przedsiębiorstwa można również podzielić z punktu widzenia
elementów je tworzących na: otoczenie ekologiczne, techniczne, ekonomiczne,
społeczne i kulturowe, polityczne oraz prawne.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie M. Rybak, Społeczna odpowiedzialność
biznesu – idea i rzeczywistość, „Gospodarka narodowa, nr 3/2001.
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Rysunek 2: Otoczenie przedsiębiorstwa

Pojęcie interesariusze wywodzi się z terminu stakeholders, który oznacza dosłownie mający stawkę w grze, mający interes, a w szerszym sensie udziałowców.
Są to różnorodne podmioty, które mają jakiś wpływ na organizację, a więc przedsiębiorstwo powinno w procesie decyzyjnym brać pod uwagę ewentualne wpływy
i korzyści tych podmiotów [Gruszecki T., 2002].
Każda z zainteresowanych grup powiązana jest z firmą z innych powodów,
które często przyjmują formę interesów lub też udziałów w firmie i uprawnień wobec niej [Carroll A.B., 1993]. Celem przedsiębiorstwa jest identyfikacja tych grup,
następnie ustalenie ich żądań względem firmy i ich hierarchizacja względem polityki firmy. Grupy te mogą oddziaływać na firmę w sposób bezpośredni – w przypadku, gdy są we władaniu konkretnego zasobu niezbędnego przedsiębiorstwu
w działalności lub w sposób pośredni – mając wpływ na przedsiębiorstwo i jego
politykę określając np. dostęp do zasobów.
Rysunek 3. Rodzaje zależności pomiędzy przedsiębiorstwem a interesariuszami
Czy interesariusz jest zależny od przedsiębiorstwa?

NIE

I.

TAK

Czy przedsiębiorstwo jest zależne od Interesariuszy?

NIE

TAK

ZALEŻNOŚĆ
POŚREDNIA

II. ZALEŻNOŚĆ
POŚREDNIA

Wstrzymująca dostęp do
zasobów (niska wzajemna
zależność)

Określająca zasady korzystania
z zasobów (przewaga po stronie
przedsiębiorstwa)

III. ZALEŻNOŚĆ
BEZPOŚREDNIA

IV. ZALEŻNOŚĆ
BEZPOŚREDNIA

Wstrzymująca dostęp do
zasobów (przewaga po stronie
interesariuszy)

Określająca zasady korzystania
z zasobów (wysoka wzajemna
zależność)

Źródło: J. Frooman, Stakeholder Influences Strategies, “Academy of Management
Review” 1999, Vol. 24, No. 2, s. 200.
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J. Penc twierdzi wręcz, że „społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jest
dobrowolnym łączeniem spraw społecznych i gospodarczych w działalności handlowej i w stosunkach z interesariuszami, którymi są: pracownicy, klienci, inwestorzy,
dostawcy, społeczność, w której firma działa, oraz rząd i media” [Penc J., 2003].
Powyższa definicja wskazuje, iż przedsiębiorstwo biorąc pod uwagę aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne, zaspokaja potrzeby wszystkich swoich interesariuszy, wywołując przy tym pozytywne skutki w otoczeniu, w którym działa
[Żemigała M., 2007].
−
−

W literaturze można również odnaleźć podział interesariuszy na:
wewnętrznych – insiders – kontrolujący działalność przedsiębiorstwa – właściciele, pracownicy, menadżerowie, akcjonariusze, pracownicy.
zewnętrzni – outsiders – grypy zainteresowanych znajdujących się poza firmą,
a więc dostawcy, klienci, podmioty i władze lokalne oraz rząd.

Kolejnego grupowania interesariuszy dokonał M. Hopkins, dzieląc ich na
siedem grup zwanych „azymutami” dla firmy [Hopkins M., 2003].
Rysunek 4: Podział interesariuszy według M. Hopkinsa.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie M.Hopkins, The Planetarny Bargain.
Corporate Social Responsibility Matters, Eartscan, London 2003.
Reasumując przedsiębiorstwo w swojej działalności musi brać pod uwagę
wiele grup zainteresowanych, szczególnie tych należących do interesariuszy pierwszego stopnia. Powinna wypracować zysk, którego poziom utrzymałby zainteresowanie interesariuszy, gdyż niemożność ich utrzymania może doprowadzić do upadku przedsiębiorstwa z powodu ich wycofania się z interesów z firmą [Clarkson
M.B.E., 1995]. Zatem przedsiębiorstwo jest w szerszym lub węższym zakresie
odpowiedzialne społecznie za swoich interesariuszy.
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Ponieważ CSR powinno uwzględniać interesy wszystkich interesariuszy, oczywistym jest, że udziałowcy będą oczekiwali finansowych korzyści ze stosowania
CSR [Drucker P., 1998]. Osiągane z tego tytułu wyniki powinny więc znaleźć swoje
odzwierciedlenie w sprawozdaniu finansowym, audytowanym przez niezależne
firmy zewnętrzne.
Wraz z rozwojem społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwie oraz
w relacji CSR a wynik finansowy idea powinna przynosić firmie korzyści finansowe
[Neville B., Bell S.J., Mengüç B., 2005].
Oczywiście w trakcie wdrażania idei przedsiębiorstwa będą ponosiły również
koszy, które związane będą głównie z interesariuszami i ich działalnością [Rapaport
A., 1999] np.:
a) kadra menedżerska – koszty wynagrodzeń wraz z narzutami, podróży służbowych, szkoleń i dodatków służbowych,
b) pracownicy – koszty wynagrodzeń wraz z narzutami, koszty szkoleń, reklamacji, braków,
c) kontrahenci – koszty transportu towarów i materiałów, ubezpieczeń, współpracy,
d) klienci – koszty reklamy, szkoleń, badań rynkowych, pośredników handlowych, darmowych próbek,
e) społeczność lokalna – koszty ochrony środowiska, sponsoringu, organizacji
imprez charytatywnych, edukacyjnych i kulturalnych,
f) właściciele – koszty dywidend, kapitału [Adamczyk J., 2009].
Wiele korzyści dotyczy społeczeństwa np. działania na rzecz środowiska, edukacja mieszkańców regionu, rozwój gospodarczy i poprawa sytuacji finansowej
w regionie oraz prowadzenie działalności charytatywnej i dobroczynnej.
Korzyści z realizacji CSR możemy podzielić na:
a) zewnętrzne: zwiększone zyski, ulgi podatkowe z uwagi na działalność charytatywną, wzmocnienie marki, wzrost sprzedaży w wyniku wzrostu lojalności
klientów, zwiększenie zainteresowania inwestorów, poprawę relacji ze społecznością i władzami lokalnymi oraz łatwiejszy dostęp do kapitału 4.
b) wewnętrzne: zwiększenie wydajności i jakości pracy, wzrost motywacji do
pracy[Rok B.,2004].
W związku z tym, iż implementacja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw związana jest z ponoszeniem kosztów i uzyskiwaniem korzyści przez
podmioty zasadnym wydaje się poinformowanie o tym interesariuszy przedsiębiorstwa. Przeprowadzone w 2005 roku międzynarodowe badania wykazały, iż inwestorzy poszukują coraz więcej informacji o relacjach przedsiębiorstwa z otoczeniem.

4

CSR Management. Corporate Social Responsibility, Report 2007, Hitachi Group, Full Sustainability Report 2007, VicSuper.
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4.

Cechy jakościowe i użytkownicy sprawozdań finansowych

Celem sprawozdania finansowego jest „dostarczenie informacji o sytuacji
finansowej, wynikach działalności oraz zmianach sytuacji finansowej jednostki, które będą użyteczne dla szerokiego kręgu użytkowników przy podejmowaniu decyzji
gospodarczych” 5. Jest ono zbiorem różnorodnych danych, sporządzanych na krótsze
i dłuższe okresy sprawozdawcze według określonych wzorów i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa [Sojak S., Stankiewicz J., 2004].
Źródłem danych do sprawozdań finansowych jest rachunkowość, a odpowiednie uporządkowanie zawartych w nich informacji umożliwia ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyników z działalności gospodarczej podmiotu [Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Olchowicz I., 1998].
Sprawozdanie finansowe powinno zawierać informacje o zdarzeniach mających istotny wpływ na działalność jednostki oraz o sytuacji finansowej jednostki –
zarówno tej obecnej jak i przewidywanej, gdyż jest ono końcowym ogniwem łańcucha informacyjnego rachunkowości [Gabrusewicz W., 2001]. Tworzy ono podstawy
do podejmowania decyzji o charakterze ekonomicznym przez użytkowników sprawozdań finansowych [pod. red. Sawicki K., 2005] – obecnych lub potencjalnych
inwestorów, jak również pracowników, kierownictwa przedsiębiorstwa, kredytobiorców, wierzycieli, dostawców, instytucji rządowych oraz społeczeństwa [Foremna-Pilarska M., Radawiecka E., 2009].
Ze względu na znaczenie dla gospodarki i społeczeństwa danego kraju oraz
poza jego granicami, sporządzanie sprawozdania finansowego jest uregulowane
przepisami prawa i zgodnie z art. 45 ust 2 Ustawy o rachunkowości składają się na
niego:
a) bilans,
b) rachunek zysków i strat (zwany rachunkiem wyników),
c) zestawienie zmian w kapitale własnym,
d) rachunek przepływów pieniężnych,
e) informacja dodatkowa 6.
Integralny element sprawozdania finansowego stanowią dodatkowe zestawienia i objaśnienia [Nowak E., 2005] a wszystkie jego elementy są ze sobą ściśle
powiązane pod względem treści. Zasadniczą część, która łączy informacje zawarte
w sprawozdaniu, stanowi bilans [Tracy J.A., 1994].
Każdy z elementów sprawozdania dostarcza informacji z innego zakresu i tak:
a) informacji o rentowności przedsiębiorstwa, źródłach pochodzenia i strukturze
powstania wyniku finansowego netto dostarcza rachunek wyników [Kołaczyk
Z., 1999],

Zgodnie z „Założeniami koncepcyjnymi sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych”
MSSF ZK par. 12—21, MSR 1 (rozporządzenie Komisji Nr 1274/2008).
6
Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 ze
zmianami.
5
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b)
c)

rachunek przepływów pieniężnych dostarcza informacji o zmianie stanu środków pieniężnych w danym okresie sprawozdawczym,
zestawienie zmian w kapitale własnym informuje o poszczególnych pozycjach
kapitału własnego, zawartych w bilansie [pod. red. Walińskiej E., 2008].

Ze względu na dostarczane informacje i rolę sprawozdania finansowe muszą
spełniać określone cechy jakościowe [Gierusz J., 2005].
Rysunek 2. Cechy jakościowe sprawozdania finansowego.
Cechy jakościowe
sprawozdania finansowego
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błędów i są bezstronne. Użytkownicy mają
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie MSSF, 2004, s.61-65.
Informacje zawarte w sprawozdaniach finansowych powinny być również
kompletne, gdyż pominięcie niektórych danych, może spowodować, iż sprawozdanie stanie się niewiarygodne. Zatajenie danych jest zakazane, pod odpowiedzialnością karną – włącznie z odpowiedzialnością odszkodowawczą wobec inwestorów.
W związku z powyższym zasadami sprawozdanie finansowe powinno zawierać
również informacje z zakresu CSR. Niestety obecnie nie istnieją jednolite elementy
i miary społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, które znalazłyby odzwierciedlenie w sprawozdaniu finansowym. „Pewnym jest, że zjawisko zwane społeczną
odpowiedzialnością nie może być analizowane w oparciu o bilans, czy rachunek
zysków i strat. Jak dotąd nie istnieją rachunkowe techniki, narzędzia analityczne czy
statystyczne metody, które pozwalałyby zidentyfikować firmy społecznie odpowiedzialne i odróżnić je od firm, które tej cechy nie wykazują” [Parket R., Eilbirt H.,
1975].
Przedsiębiorstwa w celu informowania interesariuszy o swoich działaniach
związanych z CSR sporządzają i publikują tzw. raporty społeczne. Niestety raporty
te ukazują się okresowo i zawierają min. wskaźniki ekonomiczne, które dowodzą,
że inwestowanie w przedsiębiorstwa zaangażowane społecznie jest opłacalne
[Kulawczuk P., 2007].

163

Corporate social responsibility reporting jest dobrowolnym raportowaniem
relacji przedsiębiorstwa z otoczenie. W początkowym okresie raporty społeczne
stały się wielkim odbiorem, jednak jednocześnie pojawiło się niezadowolenie
z powodu różnorodnych form tych publikacji. Brakowało również wytycznych do
ich sporządzania. Dlatego też przygotowanie raportów jest niezmiernie trudne, gdyż
nie istnieją żadne obowiązkowe akty prawne, które ujednolicałyby ich konstrukcję.
Istnieje natomiast ponad 30 wzorów raportowania m.in. Global Reporting Initioative
(GRI), który wskazuje, iż „raport relacji z otoczeniem powinien zapewnić zrównoważoną i uzasadnioną prezentację działalności na rzecz środowiska i społeczeństwa
raportującej organizacji – obejmującą zarówno pozytywne, jak i negatywne jej
skutki”. Raporty te mogą mieć formę broszur informacyjnych, sprawozdania,
oświadczenia, informacji umieszczonej na stronie internetowej przedsiębiorstwa, są
więc trudne do porównania [Mach ,1994]. Dlatego też coraz częściej postuluje się
aby ujednolicić formę przekazywania informacji z zakresu CSR, gdyż forma
dobrowolnego raportu nie zaspokaja potrzeb informacyjnych interesariuszy i być
może należałoby umieścić informacje z jej zakresu w sprawozdaniu finansowym.
Problem stanowi też zawartość publikowanych raportów, gdyż przedsiębiorstwa nie wiedzą, jakie fakty przedstawiać i jakie wskaźniki stosować. Bardzo często
raporty społeczne nie uwzględniają wszystkich aspektów CSR a jedynie takie,
o których podmiot chce poinformować swoich interesariuszy. Obowiązujące
regulacje prawne dają firmom w tej kwestii pełną swobodę. Wykorzystując tą
swobodę przedsiębiorstwa w raportach często wprowadzają interesariuszy w błąd
np. raport społeczny Carrefour, która w 2001 roku przyjęła program ONZ Globar
Compact, zawierający min. zasady związane z poszanowaniem praw człowieka
i pracownika. Firma w raporcie wskazała, iż wdraża postanowienia Międzynarodowej Organizacji Pracy, gdy w rzeczywistości jej pracownicy np. na Filipinach
pracowali nawet 19 godzin dziennie za stawkę 425 dolarów miesięcznie 7.
Liczba firm, które raportują swoje działania w zakresie CSR szacowana jest na
około 10 tysięcy i systematycznie rośnie. Ponad 80% z 250 największych spółek na
świecie publikuje regularnie raporty CSR . [Kuraszko I., Panek-Owsiańska M., Rok
B., Zadrożna K., 2007].
Istnieje ogromna potrzeba ujednolicenia raportowania w zakresie CSR i wypracowania spójnych wskazówek oraz standardów finansowych. Koniecznym jest
również przeniesienie informacji o CSR do sprawozdania finansowego, gdyż
niemożliwe jest obecnie odnalezienie w nim informacji o korzyściach (przychodach)
jak i kosztach generowanych przez CSR.

7

Carrefour Sustainability Report 2005, http://www.carrefour.com/docroot/groupe/
C4com/Commerce%20responsable/Publications.carrefourrdd2005ang.pdf z dnia 3 maja 2007.
8
Sustainability Reporting Guidelines, wersja 3.0, GRI 2000-2006.

164

Zakończenie
Publikowane sprawozdania finansowe powinny zawierać jak najwięcej informacji o przedsiębiorstwie. Niezmiernie istotne jest, żeby publikacje te były jasne
i czytelne również w kwestii społecznej odpowiedzialności biznesu, gdyż ma to
wpływ na budowanie dobrego wizerunku firmy. Należy więc raporty społeczne
z zakresu CSR, w kwestiach finansowych, uwzględnić w sprawozdaniu finansowym, tak aby możliwym było ich porównywanie. Istnieje więc potrzeba stworzenia
nowych standardów sprawozdawczości [Tsoutsoura, 2004].
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Streszczenie
Głównym celem sprawozdań finansowych jest dostarczenie wiarygodnych informacji, użytecznych szerokiemu kręgu odbiorców, a w szczególności interesariuszom. Autorka uważa, że brakuje w nim obecnie informacji z zakresu społecznej
odpowiedzialności przedsiębiorstw, do wpływa na zmniejszenie jego wiarygodności
i gorsze postrzeganie firmy przez otoczenie.
W niniejszym artykule autorka przybliża problem rozbudowy sprawozdania
finansowego o kwestie z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.
Summary
The main purpose of financial reporting is delivering credible information useful for
the wide range of recipients, in particularity stakeholders. The author points to the
fact that there is no detailed information on CSR which influences decreased
credibility and worse perception of the company by the surroundings.
In this article, the author presents the problem of the development of financial
statement regarding corporate social responsibility.
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CZĘŚĆ V
PART V
STUDENCKI RUCH NAUKOWY
STUDENT’S SCIENTIFIC MOVEMENT
Joanna Trzecińska,

REALIZACJA INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH
W GMINIE CHOJNICE W LATACH 2006 – 2010
I ICH WPŁYW NA ZADŁUŻENIE GMINY

Słowa kluczowe: inwestycje, samorząd terytorialny, analiza wskaźnikowa.

INFRASTRUCTURAL INVESTMENTS
IN THE MUNICIPALITY CHOJNICE IN THE YEARS 2006 – 2010
AND THEIR IMPACT MUNICIPAL DEBT

Keywords: investments, local government, ratio analysis
Wstęp
Inwestycje są podstawowym determinantem rozwoju jednostek samorządów
terytorialnych. Od wyboru odpowiednich inwestycji zależy poziom życia mieszkańców danego terenu w najbliższych latach jak i w perspektywie następnych dziesięcioleci. Inwestycje infrastrukturalne mogą także w przyszłości przyczynić się do
zwiększenia dochodów własnych gminy. Pozwalają na poprawę bytu społeczeństwa
w różnych sferach życia.
Samorządy terytorialne (gminy, powiaty oraz województwa) realizują inwestycje w ramach zadań samorządowych – własnych oraz zleconych. Gmina, jako że
jest podstawową jednostką administracyjną w trójstopniowym podziale terytorialnym, zajmuje się zadaniami najbliższymi społeczeństwu, takimi, które mają poprawić warunki życia ludności ją zamieszkującej. Zadania te gmina finansuje ze środków własnych oraz źródeł obcych.
Celem ogólnym opracowania jest przybliżenie problemu inwestycji gminnych
oraz przedstawienie ich charakterystyki i sposobu finansowania w odniesieniu do
Gminy Chojnice. Szczegółowym celem jest przygotowanie prognozy zadłużenia
badanej gminy w oparciu o analizę sprawozdań z wykonania budżetu za lata 2006 –
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2010. Jako dodatkową metodę badawczą zastosowano analizę wskaźnikową, dla
potrzeb artykułu wzbogaconą o zaproponowane przez autorów wskaźniki.
1.

Pojęcie i istota samorządu terytorialnego

Historia samorządu terytorialnego w Polsce ma związek zarówno z tradycją
prawa miejskiego sięgającego Średniowiecza, jak i z tradycją prawa ziemskiego.
Współczesne ślady dawnych praw samorządowych odszukać można w nazewnictwie urzędów, przykładowo takich jak starosta lub burmistrz. Nowoczesna forma
samorządu terytorialnego zaczęła się formułować w wieku XIX, jednakże niektóre
rozwiązania starano się wprowadzić u schyłku I Rzeczypospolitej. Powstawanie
samorządności lokalnej powstrzymał rozbiór Polski dokonany przez trzech jej
sąsiadów. Do idei samorządności powrócono w okresie międzywojennym.
W Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 17 marca 1921 roku 1 − tak zwanej
Konstytucji Marcowej − wprowadzono ideę jednostek samorządu terytorialnego.
W niej został określony podział na gminy miejskie, gminy wiejskie oraz powiaty
i województwa, przy czym każde z nich jest jednocześnie jednostką samorządu
terytorialnego 2. Podział ten nazwany jest trójszczeblowym 3.
Obecny kształt samorządu terytorialnego wynika między innymi z ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym na szczeblu gminy 4.
Literatura oraz normy prawne istotę samorządu przedstawiają różnorako.
Nazwą „samorządu” posługują się określając warstwy społeczne, które nie wykonują zadań publicznej administracji. 5 Istotę samorządu terytorialnego w węższym
znaczeniu można rozumieć jako instytucję władzy publicznej, która znajduje się
poza państwem, ale jednocześnie pod jego nadzorem. Samorząd terytorialny stanowi
istotną część administracji 6.
Samorząd terytorialny jest niezależny i samodzielny w swoich decyzjach
i działaniach. Z ust.1 artykułu 165 Konstytucji RP z 1997 roku można dowiedzieć
się że samorząd terytorialny posiada osobowość prawną „Jednostki samorządu terytorialnego mają osobowość prawną. Przysługują im prawo własności i inne prawa

1

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 17 marca 1921 roku, Dz. U z 1921 roku Nr 44,
poz. 267.
2
Tamże, art. 65 „Dla celów administracyjnych Państwo Polskie podzielone będzie w drodze
ustawodawczej na województwa, powiaty i gminy miejskie i wiejskie, które będą równocześnie
jednostkami samorządu terytorialnego. Jednostki samorządowe mogą się łączyć w związki dla
przeprowadzenia zadań, wchodzących w zakres samorządu. Związki takie mogą otrzymywać
charakter publiczno-prawny tylko na podstawie osobnej ustawy.”
3
A. Korzeniowska, R. Krawczyk, Geneza i istota samorządu terytorialnego, [w:] ABC Samorządu
terytorialnego, pod red. A. Korzeniowskiej, Oficyna Wydawnicza BRANTA, Bydgoszcz – Łódź
2005, s. 21-22.
4
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. z 2001 r. Nr.142, poz.1591.
5
Z. Leoński, Samorząd Terytorialny w RP, C.H. BECK, Warszawa 2006, s. 6.
6
H. Izdebski, Samorząd terytorialny, Podstawy ustroju i działalności, Wydawnictwo Prawnicze
LEXISNEXIS, Warszawa 2008, s. 14.
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majątkowe.” 7. Ten sam artykuł informuje o tym, że samorząd posiada wyodrębniony
majątek.
Samorząd terytorialny jest częścią administracji publicznej, częścią zdecentralizowaną, bez hierarchicznego podporządkowania administracji rządowej, wyposażoną w pewne cechy, z których ta niezależność wynika. Cechom tym przypisano
istotne znaczenie.
Do podstawowych, najważniejszych cech samorządu terytorialnego należą:
− kompetencje do stanowienia własnych regulacji prawnych,
− posiadanie niezawisłych organów władzy,
− dysponowanie samodzielnością w sprawach majątkowych, a także własne
źródła dochodów.
Podmiotem samorządu terytorialnego jest społeczność zamieszkała na danym
obszarze, zorganizowana w związek samorządowy, powołany przez państwo w celu
realizacji określonych zadań. Związek mieszkańców z daną jednostką samorządu
oparty jest na stałym zamieszkaniu na danym terenie, to znaczy na koncentrowaniu
w danym miejscu interesów życiowych. Kategoria mieszkańców obejmuje nie tylko
obywateli polskich, ale także cudzoziemców i bezpaństwowców, choć nie mają oni
praw wyborczych. 8
Zasadniczym obowiązkiem jednostek samorządu terytorialnego jest wykonywanie zadań mających na celu zaspokajanie potrzeb społecznych. Jak opisuje
Ryszard Krawczyk „Jednakże nie tylko zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty
jest powołaniem samorządu. (…) celem działania samorządu jest także zaspokajanie
potrzeb mieszkańców oraz zapewnienie rozwoju danego terenu. Na zakres zadań
samorządu można spojrzeć jeszcze szerzej i uznać, że w szczególnych przypadkach
jego zadaniem jest również zaspokajanie indywidualnych potrzeb mieszkańców,
z tym jednakże ograniczeniem, że służy to dobru ogólnemu.” 9.
Artykuł 166 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej określa podział zadań
samorządowych na własne i zlecone. Zbigniew Leoński wspomina, że „Podział na
zadania własne i zlecone pociąga za sobą różne konsekwencje prawne.” 10. Ryszard
Krawczyk opisuje także, że „(…) zadania własne samorządu wykonywane są na
zasadzie domniemania kompetencji, zadania zlecone na podstawie upoważnienia
ustawowego lub w wyniku porozumienia z organami administracji rządowej. Zadania własne jednostka realizuje w oparciu o swoje środki finansowe, zadania zlecone
po zapewnienia środków przez administracje rządową. Za realizację pierwszej grupy
zadań odpowiedzialność bezpośrednio ponosi samorząd, za realizację zadań drugiej
grupy – administracja rządowa i pośrednio samorząd.” 11
Kolejną różnicą w zadaniach własnych i zleconych jest kwestia ich nadzoru.
W przypadku zadań własnych podstawą jest legalność, natomiast zadań zleconych
7

Art. 165 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, op. cit.
B. Dolnicki,” Samorząd terytorialny”, Zakamycze 2001, s. 58
9
A. Korzeniowska, R. Krawczyk, Zadania samorządu terytorialnego, [w:] ABC…, op. cit., s. 30.
10
Z. Leoński, op. cit., s. 34.
11
A. Korzeniowska, R. Krawczyk, Zadania samorządu terytorialnego, [w:] ABC…, op. cit., s. 31.
8
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„(…) legalność, gospodarność, celowość i rzetelność.” 12. Można uznać, że odmiennością jest także sprawa ochrony sądowej. Sprawowana jest ona tylko nad zadaniami własnymi. 13
2.

Gmina i jej rola w samorządności lokalnej

Gmina jest podstawową jednostką w trójstopniowym podziale terytorialnym
państwa. Jak pisze Beata Słobodzian „Uznanie gminy za podstawową jednostkę
podziału terytorialnego wykluczyło możliwość tworzenia samodzielnych jednostek
tego samorządu na szczeblu niższym niż gmina” 14. Polskie normy prawne opisują
gminę na stosowny obszar razem z mieszkającą tam ludnością. 15
Gminy dzielą się na gminy miejskie, gminy wiejskie oraz gminy miejskowiejskie. Atrybutami, od których zależy przydział do odpowiedniej z kategorii to:
struktura przestrzenna, infrastruktura, obywatele czy system osadniczy. W Polsce
w obrębie gminy często spotyka się kombinację terenu miejskiego oraz wiejskiego. 16
Gmina wykonuje zadania za pośrednictwem organów stanowiących i wykonawczych. Organem stanowiącym w gminie jest rada gminy (jeżeli siedziba rady
gminy mieści się w mieście położonym na terytorium tej gminy − nosi nazwę rady
miejskiej). Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawa nie stanowi inaczej. Do najważniejszych zadań
rady gminy należy między innymi:
− uchwalenie statutu gminy,
− uchwalenie programów gospodarczych (polityki inwestycyjnej),
− uchwalanie budżetu gminy,
− rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwał
w sprawie udzielania lub nieudzielania absolutorium z tego tytułu,
− podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych
w odrębnych ustawach,
− podejmowanie uchwał w sprawach majątku gminy,
− stanowienie o kierunkach działania wójta (burmistrza), oraz przyjmowanie
wszelkich sprawozdań z jego działalności,
− ustalanie wynagrodzenia wójta (burmistrza),
− określenie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
− powoływanie i odwołanie (na wniosek wójta) skarbnika gminy, który pełni
funkcję głównego księgowego budżetu,

Tamże.
Tamże.
14
B. Słobodzian, Współczesny System Samorządu Terytorialnego w Polsce, ADAM
MARSZAŁEK, Toruń 2005, s. 136.
15
Tamże.
16
Tamże.
12
13

172

−

sprawy inne. 17

Przykładem gminy wiejskiej są Chojnice, w skład której wchodzą 34 sołectwa.
Chojnice należą do województwa pomorskiego i są siedzibą powiatu chojnickiego.
Prawa miejskie otrzymały prawdopodobnie przed rokiem 1323 18 i obecnie są największym ośrodkiem gospodarczym i turystycznym w regionie Kaszub Południowych.
Dla przyszłości Gminy Chojnice do najważniejszych zadań rady gminy należy
polityka inwestycyjna jako podstawowy czynnik przekształceń w infrastrukturze 19
i rozwoju gospodarczego. 20
Infrastrukturę dzieli się przede wszystkim na dwa główne działy: infrastrukturę
ekonomiczną oraz społeczną. W skład infrastruktury ekonomicznej wchodzą: komunikacja, energetyka oraz układ wodno-sanitarny. Na infrastrukturę społeczną składa
się układ społeczny oraz instytucjonalny.
Bazowymi systemami infrastruktury ekonomicznej są wszystkie rodzaje transportu (lądowy, morski itp.), łączności, elektroenergetyki, gazownictwa, ciepłownictwa. Należą do nich również zbiorniki wodne, kanalizacja, zaopatrzenie w wodę
oraz oczyszczanie wody. 21
Gmina Chojnice obejmuje 34 sołectwa i to na ich terenie realizowane są
inwestycje zmieniające ich infrastrukturę rzeczową.
O ilości inwestycji oraz nakładach finansowych przeznaczanych na nie decyduje budżet oraz uchwały budżetowe. Część z inwestycji finansuje jedynie Gmina
Chojnice z dochodów własnych, jednak są także inwestycje, na które przeznaczone
zostały dotacje z budżetu państwa, Unii Europejskiej, czy innych źródeł.
Wielkość inwestycji w gminie Chojnice za lata 2006-2010 przedstawia tabela 1:

pod red. B. Brzeziński, „Prawo finansów publicznych”, wyd. Dom Organizatora, Toruń 2010,
s. 169
18
K. Bruski: Od czasów najdawniejszych do II pokoju toruńskiego (1466) (w:) Dzieje Chojnic,
praca zbiorowa pod red. K. Ostrowskiego, Urząd Miejski w Chojnicach, Chojnice 2003, s. 53.
19
Infrastruktura to bazowe instrumenty i jednostki dostarczające usługi istotne do prawidłowego
działania podmiotów gospodarczych, oraz gwarantujące co najmniej podstawowy poziom życia
ludności. Infrastruktura jest narzędziem umożliwiającym wytwarzanie dóbr konsumpcyjnych, ich
przemieszczanie a także samą konsumpcję (T. Lijewski, Rodzaje infrastruktury, [w:] Geografia
gospodarcza Polski, pod red. I. Fierli, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998,
s. 243).
20
R. Broszkiewicz, Polityka inwestycyjna, [w:] Polityka gospodarcza, pod red. B. Winiarskiego,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 349.
21
A. Wojewnik-Filipkowska, Inwestycje infrastrukturalne i inwestycje w nieruchomości
finansowane na zasadch project finanse, [w:] Strategie inwestowania w nieruchomości, pod red.
K. Dziworskiej, T. G Geurtsa, URBANISTA, Warszawa 2007, s. 175.
17
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Tabela 1. Zestawienie wartościowe inwestycji w poszczególnych sołectwach
w latach od 2006 do 2010
Lp.

Nazwa

2006

2007

2008

2009

2010

1.

Charzykowy

4.420.654

2.457.757

794.552

2.542.163

425.861

2.

Sławęcin Silno

-

-

45.000

-

206.077

3.

Swornegacie

757.470

5.000

616.761

10.023.773

-

4.

Ogorzeliny

282.300

55.922

-

524.818

112.196

5.

Chojniczki

576.573

730.000

64.556

67.491

5.272.811

6.

Ostrowite

-

49.620

-

12.216

-

7.

GockowiceObjezierze

-

-

9.046

36.220

68.778

8.

Klawkowo

1.929.419

1.873.117

94.519

-

-

9.

Sławęcin

37.740

176.578

16.700

53.293

438.000

10.

Nowa Cerkiew

1.095.782

194.567

1.502.748

1.290.690

-

11.

Krojanty

10.128

-

-

33.616

1.219.588

12.

Lichnowy

200.094

438.575

223.359

187.235

434.503

13.

Nieżychowice

65.541

-

131.028

212.428

11.895

14.

Angowice

26.777

-

-

-

-

15.

Pawłowo

9.795

22.380

51.788

5.000

1.048.659

16.

Ciechocin

-

-

5.814

-

-

17.

Chojnaty

-

-

-

-

-

18.

CzartołomieJarcewo

66.159

-

44.136

39.936

917.265

19.

Doręgowice

8.300

-

-

-

-

20.

Granowo

-

-
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10.000

21.

Kłodawa

190.006

30.205

2.250

659.550

191.584

22.

Kopernica

-

-

-

-

-

23.

Kruszka

-

-

-

68.957

216.292

24.

Lotyń

78.066

-

-

-

-

25.

Moszczenica

-

61.746

-

-

-

26.

Powałki

-

37.050

49.915

-

98.826

27.

Topole

2.436.603

1.005.076

61.725

381.401

281.615

28.

Pawłówko

-

-

-

299.243

891.727

29.

Zbeniny

-

-

418.367

-

-

30.

Racławki

6.014

5.133

184.611

18.003

8.510

31.

Nowy DwórColdanki

5.740

635.811

2.185

36.775

2.887

32.

Nowe
Ostrowite

281.330

-

-

-

-

33.

RAZEM

12.484.491

7.778.537

4.319.060

16.492.808

11.857.074

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pobranych z oficjalnej strony
Gminy Chojnice www.gminachojnice.com.pl (w okresie tym nie prowadzono
inwestycji w sołectwach: Funka i Klosnowo)
W pierwszych latach objętym badaniem – w roku 2006 i 2007 – największe
inwestycje zostały wykonane w Charzykowach. Należą do nich 22:
− budowa układu drogowego ul. Bytowska – Charzykowy (rok 2006 –
1.263.500 zł); celem inwestycji było zwiększenie bezpieczeństwa podróżujących samochodami i rowerami, oraz większe bezpieczeństwo pieszych
na tym odcinku trasy 23,
Zestawienie inwestycji gminnych w podziale na sołectwa pobrane z oficjalnej strony Gminy
Chojnice www.gminachojnice.com.pl.
23
Ważniejsze ze zrealizowanych zadań w ramach tej inwestycji to:
− rekonstrukcja ponad 7 km fragmentu drogi wojewódzkiej, powiatowej oraz gminnej,
− stworzenie dwukierunkowego pasa ruchu dla pieszych i rowerzystów na całej długości trasy
ul. Bytowska – Charzykowy,
− rekonstrukcja wszystkich skrzyżowań znajdujących się na wspomnianym 7 km odcinku, oraz
instalacja sygnalizacji świetlnej na 4 skrzyżowaniach,
− rekonstrukcja skrzyżowania w Charzykowach na rondo,
22
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−

budowa promenady (rok 2007 – 2.787.128 zł).

Podstawowym źródłem finansowania budowy układu drogowego ul. Bytowska
– Charzykowy były środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Stanowiły one 75% wartości całej inwestycji. Pozostałymi inwestorami
były: Powiat Chojnicki, Województwo Pomorskie i Gmina Chojnice (po 6 %
nakładów) oraz Miasto Chojnice – 7 % nakładów ogółem.
W przypadku budowy promenady w Charzykowych 27% wszystkich nakładów
stanowiły dochody własne Gminy Chojnice. Natomiast pozostałe środki finansowe –
73% − to dotacja pochodząca z Kontraktu Wojewódzkiego.
Największą inwestycją w 2008 roku była inwestycja w salę gimnastyczną
w Nowej Cerkwi (1.483.748zł). 24 Realizując tę inwestycję Gmina Chojnice zaciągnęła kredyty w wysokości 57% całkowitej wartości inwestycji. Pozostałe źródła
finansowania to dotacja z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu (30% ) i dochody
własne Gminy Chojnice (13%).
W całym okresie objętym badaniem Gmina Chojnice największą inwestycję
zrealizowała w 2009 roku; była to budowa oczyszczania ścieków w Swornychgaciach, której koszt wynosił 10.023.773 zł. Źródłami finansowania tej inwestycji
były środki finansowe w postaci: dotacji pozyskanej z Fundacji EKOFUNDUSZ
(47% całkowitej wartości inwestycji), pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Gdańska (32 %) i środki własne spółki,
w której zawarte są również dotacje z Gminy Chojnice (21 %).
W 2010 roku Gmina Chojnice przeznaczyła 5.272.811 zł na budowę kanalizacji
w Chojniczkach, finansując inwestycję gównie z kredytu bankowego.
Efektem inwestycji w Gminie Chojnice okazał stały wzrost zadłużenia się (obok
nadwyżki wydatków bieżących nad dochodami) (tabela 2):
Tabela 2. Wybrane dane ze sprawozdania budżetu Gminy Chojnice w latach 2005 –
2010
2006

2007

2008

2009

2010

Dochody ogółem

38.694.235

37.365.188

40.824.856

43.432.081

46.538.180

Wydatki ogółem

41.437.651

38.064.459

42.018.629

47.538.124

53.009.155

Dochody własne

13.092.718

10.046.013

9.511.868

9.749.456

10.295.393

Wydatki

12.528.747

7.373.684

7.156.210

11.180.867

13.336.163

− rekonstrukcja Placu Jagiellońskiego w Chojnicach oraz uliczek które się z nim łączą.
www.miasto.chojnice.pl z dnia 31.03.2011.
24
Zestawienie inwestycji gminnych w podziale na sołectwa pobrane z oficjalnej strony Gminy
Chojnice www.gminachojnice.com.pl.
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inwestycyjne
Zobowiązania

12.280.092

10.903.211

12.869.847

16.602.346

22.135.434

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań budżetowych
Gminy Chojnice z lat 2006-2010.
Zadłużenie Gminy Chojnice zwiększyło się z kwoty 12.280.092 zł w 2006 roku
do kwoty 22.135.434 zł w roku 2010.
Dane zawarte w tablicy 3 wykorzystano do konstrukcji i obliczenia wskaźników pozwalających na dokonanie pogłębionej oceny zadłużenia.
3.

Analiza na podstawie wybranych wskaźników analizy ekonomicznej

Analiza wskaźnikowa jest jednym z najważniejszych działów analizy ekonomicznej. Przeprowadza się ją w celu sprawdzenia płynności finansowej i wypłacalności długoterminowej oraz oceny gospodarowania majątkiem przedsiębiorstwa lub
jednostki samorządu terytorialnego. Istotą analizy wskaźnikowej są wskaźniki stanowiące relację różnych kategorii finansowych (wskaźniki te liczy się jako iloraz
wytypowanych kategorii ekonomicznych wyrażonych w pieniądzu).
Dla potrzeb opracowania skonstruowano wskaźniki oparte na informacjach
dostarczanych przez sprawozdawczość budżetową. Ich budowę i wielkości dla lat
2006 – 2010 w odniesieniu do gminy Chojnice przedstawiono w tabeli 3.
Wybrane wskaźniki mają na celu przybliżyć i przeanalizować przede wszystkim politykę budżetową Gminy Chojnice oraz realizację jej zadań inwestycyjnych,
a także umożliwić zbadanie i ocenę jej zdolności do terminowego regulowania
swoich zobowiązań.
Tabela 3. Wartości wskaźników ekonomicznych w latach 2006 do 2010

wydatki ogółem
dochody ogółem
dochody własne
wydatki ogółem

wydatki inwestycyjne
dochody ogółem
zobowiązania ogółem
wydatki inwestycyjne

2006

2007

2008

2009

2010

107,09%

101,87%

102,92%

109,45%

113,90%

31,60%

26,39%

22,64%

20,51%

19,42%

32,38%

19,73%

17,53%

25,74%

28,66%

98,02%

147,87%

179,84%

148,49%

165,98%

177

zobowiązania ogółem
dochody ogółem
zobowiązania ogółem
dochody własne

31,74%

29,18%

31,52%

38,23%

47,56%

93,79%

108,53%

135,30%

170,29%

215,00%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań budżetowych
Budżetu Gminy Chojnice z lat 2005-2010.
Wskaźnik pokrycia wydatków ogółem dochodami ogółem informuje o tym, czy
dana jednostka samorządu terytorialnego bądź przedsiębiorstwo decyduje się na
deficytowe finansowanie zadań. W badanym okresie wskaźnik ten nieprzerwanie
osiągał wartości powyżej 100% co oznacza, że Gmina Chojnice korzystała z dodatkowych źródeł finansowania. W roku 2006 nastąpił umiarkowany wzrost wskaźnika, natomiast w 2007 odnotowano jego spadek. Od roku 2007 do 2010 można
zaobserwować wzrost, który z każdym kolejnym rokiem jest coraz szybszy. Taki
wzrost nie jest dobrym symptomem, gdyż oznacza, że deficytowe finansowanie
zadań Gminy Chojnice z roku na rok się powiększa, a co za tym idzie – zadłużenie
gminy również wzrasta.
Wskaźnik pokrycia wydatków ogółem dochodami własnymi ilustruje, w ilu
procentach Gmina Chojnice finansuje zadania inwestycyjne z dochodów własnych.
Pożądana jest tendencja wzrostowa danego wskaźnika. Niestety – najlepszy wynik
w badanym okresie Gmina Chojnice osiągnęła w roku 2006, kiedy to udział własnych źródeł finansowania inwestycji wynosił 31,60%. Od tego roku poziom
wskaźnika systematycznie malał, co oznacza, że na wydatki inwestycyjne zaciągano
coraz więcej kredytów.
Wskaźnik wydatków inwestycyjnych do dochodów ogółem informuje, jaki
procent dochodów ogółem stanowią wydatki inwestycyjne. Najwyższy poziom tego
wskaźnika wystąpił w 2006 roku i wyniósł 32,38%. W latach 2007 i 2008
obserwujemy jego spadek. Od 2008 roku do 2010 poziom wskaźnika ponownie się
zwiększał.
Wskaźnik relacji zobowiązań ogółem do wydatków inwestycyjnych informuje
w jakim stopniu zadania inwestycyjne były finansowane z zaciąganych kredytów
i pożyczek. Najniższy poziom wskaźnika zaobserwowano w roku 2006 kiedy
wyniósł on 98,02%. Od roku 2007 do 2010 wskaźnik na zmianę wzrastał lub malał.
Wskaźnik ten powinien znajdować się na poziomie do 100%, gdyż jeżeli jego
wartość kształtuje się powyżej tego poziomu, oznacza to, że gmina Chojnice zaciąga
kredyty i pożyczki nie tylko w celu finansowania wydatków inwestycyjnych, ale
również wydatków bieżących, które powinny być finansowane z dochodów
bieżących.
Wskaźnik stanowiący relację zobowiązań do dochodów, zwany także wskaźnikiem „ustawowym” informuje o tym, jaką część dochodów Gminy Chojnice stanowią jej zobowiązania. Wskaźnik ten policzono w dwóch wariantach: jako relację
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zobowiązań ogółem od dochodów ogółem i jako stosunek zobowiązań ogółem do
dochodów własnych Najniższą wartość ostatniego wskaźnika zaobserwowano w roku 2006, najwyższą natomiast w roku 2010, kiedy to wzrósł do 215 %, co oznacza,
że zadłużenie Gminy Chojnice w tym roku przekroczyło ponad dwukrotnie wielkość
dochodów własnych. Można również zaobserwować, że poziom wskaźnika ustawowego niezmiennie rośnie w całym okresie objętym badaniem. Oznacza to, że Gmina
Chojnice z roku na rok zaciąga coraz to większe zobowiązania.
Wykres 1 obrazuje, jak kształtował się stan zadłużenia Gminy Chojnice
w latach 2005-2010 oraz ilustruje prognozę jej przyszłych zobowiązań. Zobowiązania od 2005 do 2010 roku ciągle rosły (z małym spadkiem w roku 2007).
Wykres 1. Stan zadłużenia Gminy Chojnice w latach 2005-2019
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

TYS PLN

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych w siedzibie Gminy
Chojnice w dniu 21.04.2011.
Prognoza na kolejne lata wygląda bardzo obiecująco. Od roku 2013 można
zaobserwować systematyczny spadek zadłużenia, co jest bardzo pożądanym stanem.
Oznacza to, że Gmina dąży do obniżenia swoich zobowiązań do wysokości 1 mln zł
w 2019 roku. W porównaniu z rokiem 2011 kiedy to Gmina Chojnice jest najbardziej zadłużona (ponad 25 mln zł) jest to ogromna zmiana na lepsze. Jeżeli Gminie
Chojnice uda się osiągnąć tak znaczny spadek zadłużenia, oznaczać to będzie, że
polityka budżetowa Gminy jest na bardzo wysokim poziomie.
4.

Struktura wydatków samorządowych

Wydatki inwestycyjne są ważną częścią w zarządzaniu finansami i budżetem
gminy. Bardzo często skutkiem tych wydatków jest poprawa życia społecznego
mieszkańców danej gminy. Strukturę wydatków inwestycyjnych realizowanych
przez Gminę Chojnice na przełomie lat 2006-2010 prezentuje wykres 2.
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nakłady finansowe w TYS ZŁ

Wykres 2. Nakłady finansowe na wydatki inwestycyjne w podziale na rodzaje
infrastruktury w latach 2006-2010
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pobranych z oficjalnej strony
Gminy Chojnice www.gminachojnice.com.pl z dnia 31.04.2011
Wykres 2 obrazuje, jak wyglądał stan zadłużenia Gminy Chojnice w latach
2005-2010 oraz ilustruje prognozę jej przyszłych zobowiązań. Zobowiązania od
2005 do 2011 roku ciągle rosły (z małym spadkiem w roku 2007). Prognoza na
kolejne lata wygląda jednak obiecująco. Od roku 2013 władze gminy zakładają
spadek zadłużenia, co jest bardzo pożądanym stanem. Gmina dąży do obniżenia
swoich zobowiązań do wysokości 1 mln zł w 2019 roku. W porównaniu z rokiem
2011, kiedy to Gmina Chojnice jest najbardziej zadłużona (ponad 25 mln zł), jest to
ogromna zmiana na lepsze.
Można stwierdzić, że Gmina Chojnice w miarę rozważnie rozkłada swoje
inwestycje. W badanym okresie w każdym z lat znajduję się jedna, czasami dwie
duże inwestycje, które pochłaniają ogromne środki finansowe. Często też finansowanie tych inwestycji rozkłada na kilka lat. W strukturze tych wydatków nie widać
żadnej prawidłowości, co może być oznaką tego, że Gmina Chojnice nie rozkłada
swoich wydatków równomiernie na poszczególne rodzaje infrastruktury a bierze pod
uwagę głównie problemy mieszkańców sołectw należących do gminy. Dzięki
wymienionym inwestycjom znacznie poprawiły się warunki życia mieszkańców.
Podsumowanie
Inwestycje realizowane w ramach zadań gmin to najczęściej inwestycje
w infrastrukturę ekonomiczną i społeczną. Działania w ramach infrastruktury ekonomicznej zapewniają transport, łączność, czy zaopatrzenie w wodę. Natomiast infrastruktura społeczna gwarantuje systemy świadczące usługi w ramach m.in. oświaty,
kultury, służby zdrowia, czy administracji publicznej i bezpieczeństwa.

180

Inwestycje finansowane są z różnych źródeł. Są nimi najczęściej dochody
własne, dotacje oraz kredyty i pożyczki.
Z analizy przeprowadzonej w opracowaniu wynika, iż w Gminie Chojnice
w jednym roku budżetowym wykonywana jest jedna bądź dwie kosztowne inwestycje, które przeważają o strukturze wydatków inwestycyjnych w danym roku. Stąd
też tak zróżnicowany rozkład nakładów inwestycyjnych w badanym okresie. Wydaje się, że podobnie przebiega proces inwestowania w innych polskich gminach.
Można zauważyć, że większość inwestycji finansowana jest nie tylko ze środków własnych gminy, kredytów oraz pożyczek. Znaczna część przedstawionych
przedsięwzięć uzyskała wsparcie z różnych źródeł, jak np. fundusze Unii Europejskiej. Na niektóre z inwestycji składało się kilka samorządów (przykładem jest
przebudowa układu drogowego Chojnice-Charzykowy, gdzie środki na finansowanie pochodziły z samorządów takich jak: miasto Chojnice, Województwo Pomorskie, Powiat Chojnicki oraz Gmina Chojnice).
Zawarta w pracy prognoza zadłużenia Gminy Chojnice wskazuje jak szybko
zwiększają kapitały obce jako źródło finansowania. W roku 2011 dług wynosił
ponad 25 mln. Gmina Chojnice planuje zmniejszyć go do wysokości 1 mln w roku
2019.
Przypuszczając, gmina będzie prawdopodobnie planowała zachować dotychczasową wielkość nakładów inwestycyjnych w kolejnych latach, można zatem
twierdzić, że zmniejszenie długu będzie bardzo trudne do zrealizowania.
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Streszczenie
Wydatki inwestycyjne stanowią istotną rolę w budżetach gmin jako podstawowych
jednostkach samorządu terytorialnego kraju, stanowiąc o poprawie jakości życia
społecznego mieszkańców. Są też ważną częścią zarządzania finansami gminy, jako
że wydatki inwestycyjne finansowane są głównie ze źródeł zewnętrznych. Celem
opracowania jest przygotowanie prognozy zadłużenia Gminy Chojnice w oparciu
o analizę sprawozdań z wykonania budżetu za lata 2006 – 2010. Jako metodę
badawczą zastosowano także analizę wskaźnikową. Z prognozy wynika, iż zadłużenie Gminy Chojnice będzie maleć z 25 mln zł w 2011 roku do 1 mln w 2019 roku.
Summary
Capital expenditures represent a significant role in the budgets of the municipalities
as the basic units of local government of the country. They determined an
improvement of the quality of inhabitants social life. Capital expenditures are also
an important part of the financial management of the municipality because they are
financed mainly from external sources. The aim of this paper is to prepare forecasts
of Municipality Chojnice debt based on an analysis of the budget reports in the years
2006 - 2010. The ratio analysis was also used as the research method. The forecast
shows that the debt of Chojnice Municipality will decrease from 25 million PLN in
2011 to 1 million PLN in 2019.
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